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رئيس 
هيئة  التحرير 

يهتم الغربيون وعلى رأسهم أمريكا بالموقف الذي يتخذه المسلمون منهم وذلك لوضع التخطيط الالزم الحتواء 
المسلمين بل وضربهم . قال تعالى Ềَواَل َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتََّى َيُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتَطاُعوْا ế "سورة البقرة" 
احد  فيرى  التاريخية  الناحية  الغرب جميعا من  البالد االسالميه من  يدرسون موقف  االهتمام  وفي نطاق هذا 
بجيوشهم  االسالمية  البالد  دخلوا  والفرنسيين النهم  االنكليز  منصبة على  كانت  المسلمين  كراهية  أن  الخبراء 
االمريكان  والثقافي وظل  الفكري  االستعمار  الوان من  وبقيت  العسكري  االستعمار  محتلين مستعمرين وزال 
خارج دائرة الكراهية والبغض زمنا طويال ولكن أمريكا غيرت موقفها ولم تعد حامية الحريات والحقوق كما 
تدعي والتف الصهاينة على ساستها كما أن طبيعة االستعمار التي ورثوها عن اوربا الصليبية بدأت بالظهور 
شيئا فشيئا فدخلت أمريكا الحرب العالمية الثانية الى جانب الحلفاء وعسكرت جيوشها في بعض البالد االسالمية 
ولكن االهتمام الفعلي بأحوال المسلمين ودولهم لم يظهر اال في خمسينيات القرن الماضي . ولم تبدأ دراسات 
أبلغت  عندما  االمريكية  الدفاع  وزارة  من  نابعة  االهتمام  فكرة  كانت  وإنما  أكاديمي  بقرار  االوسط  الشرق 
بريطانيا أمريكا عجزها عن مواصلة دورها االستعماري في اليونان وتركيا فقررت عندها الحكومة االمريكية 
أن تحل محلها ووجدت أمريكا أنها التمتلك رصيدا من المختصين في شؤون العالم العربي سوى بعض علماء 
ثقافية  بمهمات  يقومون  كانوا  الذين  من  واالمريكان  الدبلوماسيين  من  طاقاتها  تجنيد  في  أسرعت  لذلك  االثار 
وإعالمية في الخارج )هكذا يدعون(. ويرجع اهتمام أمريكا بالعالم االسالمي الن القوى االستعمارية تهتم بما 
لتستمر في استنزاف خيراتها ولتمنع يقظتها  أيديها من شعوب واوطان وتدرسها دراسة تخطيط ومكر  تحت 
َواَل  اْلَيُهوُد  َعنَك  َتْرَضى  Ềَوَلن  تعالى  قوله  ذلك سبيال وهذا مصداق  الى  استطاعت  ما  اليقظة  لتؤخر هذه  أو 
النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم  ế "سورة البقرة" وتتجلى مواجهة أمريكا لالسالم في مساندة الصهاينة بالسالح والمال 
والفيتو وعدوانهم على العراق وفرض الحصار عليه النهم يعلمون أن العراق سحابة غيث االمة وقلبها النابض 
الفارهة  والسيارات  ألبستها  أشكال  للعالم  تصدر  أمريكا  كانت  فإذا  االمة  لقدرات  إضعافا  يعني  إضعافه  وأن 
ال  كان  وإن  االسالمي  فالعالم  االخرى  الحياة  وأساليب  الزائفة  والقيم  الكذابة  والمبادئ  المتطورة  والطائرات 
يملك ما يصدره من هذه االدوات لكن لديه ما هو أثمن  وأعز وأغلى من ذلك كله وهو أنه يملك المبادئ والقيم 
والرسالة الختامية التي تمكن البشرية من أن تعيش بها في سالم ووئام لم تعرفه البشرية في تاريخها اال عندما 
كانت هذه االمة تحمل مشاعل النور والهداية . ولهذا جندت امريكا قواها لضرب جمجمة العرب وصخرة االسالم 
محاولة منها لتمزيق شمل العرب ولكن ما ان اصطدمت بهذه الصخرة العمالقة حتى تفتت وتالشت قوة امريكا امام 
ضربات جيش رجال الطريقة النقشبندية احد الفصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير، فتحطمت االمال وتبددت االحالم 
وصاروا يبحثون عن مخرج لحفظ ماء الوجه ، فصدق سيدنا عمر Ậ حينما قال العراق جمجمة العرب وصخرة 
االسالم ورمح اهلل ورمح اهلل ال ينكسر .اللهم إنك تعلم أن أعداءك قد اجتمعوا وتحالفوا الطفاء نورك وانت سبحانك 

متم نورك ولو كره الكافرون.اللهم أحصهم عددا وفرقهم بددا وال تفارق منهم أحدا آمين يا رب العالمين .
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أمريكا الطاغية في مواجهة االسالم

العدد احلادي والثالثون 



الحمد هلل الذي رفع العلماء فوق درجات المؤمنين 
وجعلهم ورثة لألنبياء والمرسلين والصالة والسالم 
حبيبنا محمد وعلى   والمرسلين  األنبياء  على سيد 
آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان أخص 
منهم العلماء العاملين الربانيين إلى يوم الدين أما 

بعد:- 
فقد قال  Ằ   ) يوزن حبر العلماء ودم الشهداء 
فيرجح ثواب حبر العلماء على ثواب دم الشهداء 
عددهم  بلغ  ولو  تالمذتك  في  اشفع  للعالم  ويقال 
عدد نجوم السماء ومن تقلد مسألة واحدة قلده اهلل 
يوم القيامة ألف قالدة من نور وغفر له ألف ذنب 
وبنى له مدينة من ذهب(وقال عليه الصالة والسالم   
)أفضل العبادة طلب العلم (  »ذكرهما اإلمام عمر بن عبد 

) من جاءه   Ằ  وقال، إيضاحه«  في   Ắ الميانشي المجيد 
فبينه  اإلسالم  به  ليحيي  العلم  يطلب  وهو  الموت 
أبو  »رواه  الجنة(   في  واحدة  درجة  األنبياء  وبين 
محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي في سننه« وعن عكرمة 
Ậ في قوله تعالى   Ềالسائحونế "سورة التوبة" قال 
الثعالبي في تفسيره عنه  العلم ، رواه  : هم طلبة 
وقال رسول اهلل  Ằ  )من طلب العلم كان كفارة 
لما مضى( »رواه الترمذي في جامعه« فلم يذكر Ằ  غير 

في طلب  ) من خرج  السالم   عليه  وقال  الطلب 
العلم فهو في سبيل اهلل حتى يرجع( »رواه الترمذي« 
فلحديث  العلم  طلب  في  سارعوا    (   Ằ وقال  
عن صادق خير من األرض وما عليها من ذهب 
وفضة ( »رواه الخطيب البغدادي« وقال  Ằ ) ساعة من 
عالم يتكىء على فراشه وينظر في علمه خير من 
الثعالبي  اإلمام  (رواه  عاما  سبعين  العابد  عبادة 
Ắ في تفسيره في أول سورة آل عمران وتابعه 
الحسين الطبري Ắ في درره عليه ، وقال رجل 
العلم وأخاف  أتعلم  أن  أريد  إني   Ậ ألبي هريرة
) إضاعة  العلم  بترك  كفى  له)  فقال  أضيعه  أن 
العلم  أتعلم  أن  أريد  إني   Ậ وقال رجل ألبي ذر
وأخاف أن أضيعه وال أعمل به فقال)إنك إن توسد 
المأمون  وقال  الجهل(  توسد  أن  من  خير  العلم 
للعلم  تموت طالبا  المهدي) ألن  بن  إبراهيم  لعمه 
متى  )وإلى  بالجهل(قال  قانعا  تعيش  أن  من  خير 
يحسن بي طلب العلم (قال) ما حسنت بك الحياة (
وقال الشعبي Ắ ) لو أن رجال خرج من أقصى 
المشرق إلى أقصى المغرب فاستفاد حرفا ما ظننت 
أن عمره ذهب باطال(،وقال أبو الدرداء Ậ ) ألن 
يحيى  وقال  ليلة(  قيام  من  إلي  أحب  مسألة  أتعلم 
القرآن  ودراسة  صالة  الفقه  )تعلم   Ắ كثير  بن 
صالة( »رواه عنه الحافظ أبو نعيم في حليته « وعن إبراهيم 
النخعي Ắ  قال) ال يزال الفقيه في الصالة قيل 
له كيف ذاك قال ألنك ال تلقاه إال وذكر اهلل على 
لسانه يحل حالال ويحرم حراما ( »ذكره أبو الليث في 
اهلل  إلى  العباد  )أحب   Ắ ابن جريج وقال  تنبيهه« 
الغرباء في طلب العلم ( وعن ابن مسعود Ậ قال  
: قال رسول اهلل  Ằ   ) تعلموا وعلموا واعملوا 
فإن أجر العالم والمتعلم سواء ، قيل وما أجرهما 
قال ،  مائة مغفرة ومائة درجة في الجنة (وقال  
أنس  (وعن  القائم  الصائم  كأجر  المعلم  )أجر   Ằ
Ậ أن النبي  Ằ  قال )التفقه في الدين حق على 
جهاال  تموتوا  وال  وعلموا  فتعلموا  أال  مسلم  كل 
وقال  والدين«  الدنيا  أدب  كتابه  في  الماوردي  كلها  هذه  »ذكر   )

اجملاهد 
أبو نورالنقشبندي
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أنثى وال مملوك إال  Ằ )  ما من مؤمن ذكر أو 
ويتفقه  القرآن  يتعلم من  أن  وهلل عليه حق واجب 
ِبَما  َربَّاِنيِّيَن  ُكوُنوْا  َوَلـِكن   Ề اآلية  هذه  تال  ثم    )
»رواه   ế َتْدُرُسوَن  ُكنُتْم  َوِبَما  اْلِكَتاَب  ُتَعلُِّموَن  ُكنُتْم 
الثعالبي«  وعن معاذ بن جبل Ậ قال) تعلموا العلم 
تسبيح  ومذاكرته  عبادة  وطلبه  حسنة  تعلمه  فإن 
صدقة  يعلمه  ال  من  وتعليمه  جهاد  عنه  والبحث 
أهل  منازل  سبيل  العلم  إن  أال  قربة  ألهله  وبذله 
في  والصاحب  الوحشة  في  المؤنس  وهو  الجنة 
السراء  الخلوة والدليل على  الغربة والمحدث في 
األخالء  عند  والزين  الضراء  على  والمعين 
والسالح على األعداء يرفع اهلل به أقواما فيجعلهم 
في الخير قادة أئمة تقتفى آثارهم ويقتدى بأفعالهم 
خلتهم  في  المالئكة  وترغب  رأيهم  إلى  وينتهى 
رطب  كل  عليهم  ويصلي  تمسحهم  وبأجنحتها 
ويابس وحيتان البحر وهوام األرض وسباع البر 
والبحر واألنعام ألن العلم حياة القلوب من الجهل 
من  األبدان  وقوة  الظلمة  من  األبصار  ومصباح 
واألبرار  األخيار  منازل  بالعبد  يبلغ  و  الضعف 
فيه  والتفكر  واآلخرة  الدنيا  في  العلى  والدرجات 
بالقيام وبه توصل  يعدل بالصيام ومذاكرته تعدل 
إمام  وهو  الحرام  من  الحالل  ويعرف  األرحام 
األشقياء(   ويحرمه  السعداء  يلهمه  تابعه  والعمل 
وقد روي بعضه مرفوعا ورواه الثعالبي بإسناده 
عن أنس بن مالك Ậ عن رسول اهلل  Ằ ، وعن 
يحيى بن كثير Ắ في قوله تعالى Ềَواْصِبْر َنْفَسَك 
"سورة   ế َواْلَعِشيِّ  ِباْلَغَداِة  َربَُّهم  َيْدُعوَن  الَِّذيَن  َمَع 
الكهف" قال هي مجالس الفقه وذكر اإلمام النووي 
قال  أنه  اهلل  رحمهما  عطاء  عن  أذكاره  في   Ắ
والحرام كيف  الحالل  الذكر هي مجالس  مجالس 
وتطلق  وتنكح  وتصوم  وتصلي  وتبيع  تشتري 
الحافظ  نعيم  أبو  رواه  وكذا  ذلك  وأشباه  وتحج 
وزاد  إليه  بإسناده  عنه  األولياء  حلية  كتاب  في 
في أوله من جلس مجلس ذكر كفر اهلل عنه بذلك 
فقيل  الباطل  مجالس  من  مجالس  عشرة  المجلس 
له ما مجالس الذكر قال مجالس الحالل والحرام 
إلى آخر ما ذكره النووي رحمهما اهلل وروى أبو 
أنه قال )النظر  نعيم بإسناده عن عطاء بن رباح 
في  الليث  أبو  اإلمام  (وذكر  عبادة  العالم  إلى 
 Ậ الخطاب  بن  عمر  المؤمنين  أمير  عن  تنبيهه 
أنه قال) إن اهلل لم يخلق على وجه األرض أكرم 

 Ắ نعيم  أبو  الحافظ  العلماء(وروى  مجالس  من 
  Ằ  بإسناده في كتابه رياضة المتعلمين أن رسول
قال) أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه 
قليل سؤاله كثير معطوه العمل فيه خير من العلم 
كثير  خطباؤه  كثير  فقهاؤه  قليل  زمان  وسيأتي 
سؤاله قليل معطوه العلم فيه خير من العمل(وفي 
في  قال)أنتم   Ậ مسعود  ابن  عن  الغافلين  تنبيه 
زمان العمل فيه خير من العلم وسيأتي زمان العلم 
 Ắ فيه خير من العمل (وروى الخطيب البغدادي
بإسناده عن ابن أبي شيبة أنه رأى بعض أصحاب 
فاسقهم خير من  أما إن  فقال  الحديث يضطربون 
عابد غيرهم ، اللهم أسقنا محبة العلماء الربانيين 
الذين أمرت  سبحانك أن نكون منهم وأن نتخلق 
بخلقهم Ề َما َكاَن ِلَبَشٍر َأن ُيْؤِتَيُه اهللُّ اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم 
َة ُثمَّ َيُقوَل ِللنَّاِس ُكوُنوْا ِعَبادًا لِّي ِمن ُدوِن اهللِّ  َوالنُُّبوَّ
َوَلـِكن ُكوُنوْا َربَّاِنيِّيَن ِبَما ُكنُتْم ُتَعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِبَما 
ُكنُتْم َتْدُرُسوَن ế "سورة آل عمران" ونتشبه بهم ونحبهم 

ف)من تشبه بقوم فهو منهم(و)يحشر المرء مع من 
من  واجعلنا  بآدابهم  وأدبنا  بهم  ألحقنا  أحب(اللهم 
بجودك  بهم  عنا  وأرض  معهم  واحشرنا  أحبابهم 
وكرمك يا أرحم الراحمين.سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رب 
العالمين وصل الّلهم على سيدنا محمٍد صالًة تحلُّ 
بها العقد وتفرج بها الكروب وتنال بها الرغائب 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيًرا وزد وبارك 

يارب إلى يوم الدين.

العدد احلادي والثالثون 
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َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ّلِْلَعاَلِميَن
اجملاهد

الشيخ أمني النقشبندي
محمد  اهلل  رسول  على  والسالم  والصالة  اهلل  الحمد 
وعلى اله وصحبه ومن وااله وبعد : فان اهلل سبحانه 
حصر الغاية من الرسالة في الرحمة كما تدل عليه اآلية 
بمنطو قها ومفهومها ، وعليه فكل ما جاء في الدين من 
أحكام تكليفيه وغير تكليفيه يدور حول هذه الغاية وإذا 
والتشديد  التخفيف  بين  تدور  الشرعية  اإلحكام  كانت 

فالن تحقيق الرحمة يتوقف على هذين األمرين. 
فكل من التخفيف والتشديد قد يكون مطلوبا في وقت 

دون ضده. 
وقد يخطئ البعض فال يفرق بين معنى الشدة ومعنى 
القسوة حيث أن القسوة تنافي الرحمة فهي مرفوضة في 
اإلسالم وقد يتبين لك الفرق بين الشدة التي هي رحمة 
وبين القسوة المرفوضة في سياسة الطفل ، فحثه على 
مالزمة دروسه وعلى الصالة ولو بلون من الشدة رحمة 
ولو  المبرح  الضرب  بجسمه وضربه  األذى  وإلحاق 
على الصالة أمر مرفوض ألنه قسوة وقد يكون تحقيق 
الرحمة متوقفا على األشد كالقصاص فأن قتل القاتل 
إحياء والى ذلك يشير قولة تعالى Ề َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص 
اإلسالم  في  القتال  كان  هنا  ومن  البقرة"  ế"سورة  َحَياٌة 
جهادا مقدسا حيث أن المسلمين يقاتلون في سبيل إعالء 
كلمة اهلل وقطع دابر المفسدين وأما الكافرون فيقاتلون 
بالباطل والظلم  الطاغوت وحب االستعالء  في سبيل 
والعدوان وقد نهى اهلل تعالى المجاهدين عن العدوان 
فقال Ề َواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َأن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد 
اْلَحَراِم َأن َتْعَتُدوْا  ế "سورة المائدة"واهلل تعالى يأمر بالعدل 
واإلحسان فمن العدل أن نعاقب من عاقبنا ونحسن إلى 
من أحسن ألينا ويتحتم على المسلمين مقاتلة من غزا 
بالد المسلمين واحتل شبرا من ارض المسلمين وسطا 
فواجب  حرماتنا  وانتهك  ومقدساتنا  ومالنا  أهلنا  على 

على كل مسلم ومسلمة أن ينصروا اهلل بمقاتلة أعداء 
اهلل Ề ِإن َتنُصُروا اهللََّ َينُصْرُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم  ế"سورة 
محمد" Ề اْنِفُروْا ِخَفافًا َوِثَقااًل َوَجاِهُدوْا ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم 

َتْعَلُموَن ế"سورة  ُكنُتْم  ِإن  لَُّكْم  َخْيٌر  َذِلُكْم  اهلّلِ  َسِبيِل  ِفي 
التوبة" ان جهاد النقشبندية امتداد لحمل رسالة الرحمة 

التي  اعز اهلل  الكبرى  وثمرة من ثمار معركة بدر 
بالمال  أمدادهم  وان  الدين  يوم  إلى  المسلمين  بها 
ان  شرعا  يجوز  وال  ومحتم  مقدس  جهاد  والسالح 
نكون من الذين رضوا ان يكونوا مع الخوالف وطبع 
على قلوبهم.وقد وعد اهلل المجاهدين في سبيله الجنة 
وعباد  والمتخاذلين   القاعدين  وذم  األبدية  والسعادة 
اْلَمإِل  ِإَلى  َتَر  Ềَأَلْم  عديدة  آيات  في  والدينار  الدرهم 
لَُّهُم  ِلَنِبيٍّ  َقاُلوْا  ِإْذ  ُموَسى  َبْعِد  ِمن  ِإْسَراِئيَل  َبِني  ِمن 
َعَسْيُتْم  َهْل  َقاَل  اهلّلِ  َسِبيِل  ِفي  نَُّقاِتْل  َمِلكًا  َلَنا  اْبَعْث 
َأالَّ  َلَنا  َوَما  َقاُلوْا  ُتَقاِتُلوْا  َأالَّ  اْلِقَتاُل  َعَلْيُكُم  ُكِتَب  ِإن 
َوَأْبَنآِئَنا  ِدَياِرَنا  ِمن  ُأْخِرْجَنا  َوَقْد  اهلّلِ  َسِبيِل  ِفي  ُنَقاِتَل 
ْنُهْم َواهلّلُ َعِليٌم  ا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل َتَولَّْوْا ِإالَّ َقِلياًل مِّ َفَلمَّ

اِلِميَنế"سورة البقرة" ِبالظَّ
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فضل الجهاد والشهادة في سبيل اهلل
اجملاهد

الدكتور علم الدين العبيدي
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد :

فقد قال اهلل تعالى: Ề َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى 
َوَرُسوِلِه  ِباهللَِّ  ُتْؤِمُنوَن   . َأِليٍم  َعَذاٍب  ْن  مِّ ُتنِجيُكم  ِتَجاَرٍة 
َخْيٌر  َذِلُكْم  َوَأنُفِسُكْم  ِبَأْمَواِلُكْم  اهللَِّ  َسِبيِل  ِفي  َوُتَجاِهُدوَن 
َجنَّاٍت  َوُيْدِخْلُكْم  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َيْغِفْر  َتْعَلُموَن.  ُكنُتْم  ِإن  لَُّكْم 
َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َوَمَساِكَن َطيَِّبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن 
اهللَِّ  َن  مِّ َنْصٌر  ُتِحبُّوَنَها  َوُأْخَرى   . اْلَعِظيُم  اْلَفْوُز  َذِلَك 

ِر اْلُمْؤِمِنيَن ế "سورة الصف".  َوَفْتٌح َقِريٌب َوَبشِّ
تتداعى  كما  عليكم  تتداعى  أن  األمم  يوشك   (  :Ằ قال 
األكلة إلى قصعتها فقال قائل : أو من قلة نحن يومئذ 
غثاء  ولكنكم   ، كثير  أنتم  بل   : قال  ؟  اهلل  رسول  يا 
المهابة  عدوكم  من صدور  اهلل  ولينزعن   ، السيل  كغثاء 
الوهن  قائل: وما  فقال  الوهن  قلوبكم  منكم وليقذفن في 
يا رسول اهلل؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت( ، إن 
ما يحصل للمسلمين في كل مكان من قتل وتشريد إنما 
الجهاد في سبيل اهلل وحب  البعد عن اهلل وترك  بسبب 

الدنيا والرضا بها .
وتبايعوا   ، والدرهم  بالدينار  الناس  إذا ضن   (  Ằ قال 
بالعينة ، وتبعوا أذناب البقر ، وتركوا الجهاد في سبيل 
اهلل ، أدخل اهلل عليهم ذال ال يرفعه عنهم حتى يراجعوا 

دينهم{ صحيح رواه أحمد والطبراني عن ابن عمر .
ولكن ابشروا يا عباد اهلل ان النصر قادم بحول اهلل وقوته 
اال  فلسطين  في  والخنازيرالصهاينة  القردة  تجّمع  وما 
إحياء  إلى  نعود  أن  بعد  ولكن  اهلل  بإذن  فيها  لنقتلهم 
فريضة الجهاد وحتى نحيي هذه الفريضة البد ان نعلم 
نابع  واإلستشهاد  الجهاد  حب  ليكون  وفضلها  قيمتها 

القلب.  من 
اهللَّ  ِإنَّ   Ề  : اهلل سبحانه   تاجر مع  أنه  المجاهد  ويكفي 
الَجنََّة  َلُهُم  ِبَأنَّ  َوَأْمَواَلُهم  َأنُفَسُهْم  اْلُمْؤِمِنيَن  ِمَن  اْشَتَرى 
التوبة" ،  "سورة   ế َوُيْقَتُلوَن  َفَيْقُتُلوَن  َسِبيِل اهللِّ  ِفي  ُيَقاِتُلوَن 
فإن ربحت هذه الصفقة فهنيئا له بالسبع الخصال التي 
بالحور  بالمغفرة وتنتهي  تبدء عند أول قطرة من دمه 

وجنان الخلد في مقعد صدق عند مليك مقتدر .
الشهادة  فضل 

1- رائحة دمه .. كالمسك : قال رسول اهلل Ằ والذي 
بمن  أعلم  - واهلل  اهلل  أحد في سبيل  يكلم  بيده ال  نفسي 
الدم  لون  اللون  القيامة  يوم  جاء  إال   - سبيله  في  يكلم 

والريح ريح المسك .»رواه مسلم وأحمد«
2- أحب القطرات إلى اهلل . قال رسول اهلل Ằ: )ليس 
قطرة   ، أثرتين  أو  قطرتين  من  اهلل  إلى  أحب  شيء 
اهلل  في سبيل  تهراق  دم  ، وقطرة  اهلل  دمعة من خشية 
فريضة  في  وأثر   ، اهلل  في سبيل  فأثر  األثران  وأما   ،

من فرائض اهلل( . »رواه الترمذي« . خشية : خوف . أثر 
في سبيل اهلل : األثر الذي من الجهاد ألن المتبادر من 
في  حجر  ابن  قال  كما  الجهاد  هو  اهلل  سبيل  في  كلمة 

فتح الباري .
الدنيا . قال رسول اهلل  3- الشهيد يحب أن يرجع إلى 
أن  يسره  اهلل خير ال  له عند  يموت  ما من عبد   (  :Ằ
الشهيد  إال  فيها  وما  الدنيا  له  وإن   ، الدنيا  إلى  يرجع 
إلى  يرجع  أن  يسره  فإنه  الشهادة  فضل  من  يرى  لما 
عشر  فيقتل   (  : لفظ  وفي   . أخرى(  مرة  فيقتل  الدنيا 
مرات لما يرى من الكرامة( »البخاري ومسلم« اختلف في 
تعالى  اهلل  : ألن  األزهري  فقال   ، تسميته شهيدا  سبب 

النضر بن شميل:  بالجنة ، وقال  له  ورسوله Ằ شهدا 
 ، ربهم  عند  أحياء  ألنهم  بذلك  فسموا  الحي  الشهيد 
 ، فيقبضون روحه  يشهدونه  الرحمة  وقيل ألن مالئكة 
وقيل : ألنه ممن يشهد على األمم ، وقيل : ألنه شهد 
: ألن  وقيل   ، حاله  بظاهر  الخير  وخاتمة  باإليمان  له 
دمه يشهد له يوم القيامة ، وقيل : ألن روحه تشهد دار 

السالم وروح غيره ال تشهدها إال يوم القيامة . 
للشهيد  )إن   :Ằ اهلل  قال رسول   . الشهيد  - خصال   4
 ، دمه  دفعة  أول  له من  يغفر  أن   (: اهلل خصاال   عند 
ويرى مقعده من الجنة ، ويحلى حلية اإليمان ، ويزوج 
ويأمن   ، القبر  عذاب  من  ويجار   ، العين  الحور  من 
الوقار  تاج  رأسه  على  ويوضع   ، األكبر  الفزع  من 
اثنتين  ويزوج   ، فيها  وما  الدنيا  من  خير  منه  الياقوتة 
إنسانا  سبعين  في  ويشفع   ، العين  الحور  من  وسبعين 

من أقاربه(»رواه أحمد والترمذي وابن حبان«.

العدد احلادي والثالثون 
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ẽ
)فَاسْأَُلواْ أَهَْل الذْكِر إِن ُكنُتْم الَ تعْلَمُون(

أسئلة تجيب عنها الهيئة الشرعية لجيش رجال الطريقة النقشبندية .
الحمد هلل ربِّ العالمين والصالة والسالم على سيد الخلق اجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين 

وصحابته المختارين اما بعد: 
فهذه االسئلة الشرعية التي وصلت الى مجلتنا واجابت عنها مشكورة الهيئة الشرعية لجيشنا 

)جيش رجال الطريقة النقشبندية(
السائل : االخ سليم القره غولي ) من بغداد ( : نحن دخلنا في هذا الشهر الكريم )رجب( نجد البعض اعتادوا 
على دفع أموال الزكاة في هذا الشهر الكريم في حين نجد آخرين يدفعونها في شهر رمضان فأيهما الصحيح 

وشكرا؟.
الجواب : الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين :

الحقيقة ال يوجد وقت محدد إلخراج الزكاة أعني بذلك زكاة المال أما زكاة الفطرة فلها وقت محدد )رمضان( 
وهذا أحد الفروق بين فريضة الزكاة وغيرها من الفرائض حيث توجد للصالة أوقات محددة في اليوم كما توجد 
لفريضة الصيام وقت محدد أما الزكاة فليس لها وقت ويجب إخراجها إذا حال الحول على المال )مضت عليه سنة 
قمرية كاملة( وبلغ النصاب الشرعي المحدد وهناك حكمة ربانية في عدم تحدييد زمن إلخراج الزكاة وذلك ألن 
الزكاة تسد حاجة الناس المادية وال شك أن هذه الحاجة موجودة طوال العام فالحكمة هي ديمومة دفع الزكاة على 
مدار العام وعدم تقييدها بشهر محدد لوجود الحاجة طوال السنة وهذا ما لمسناه في التبرعات التي تدفع لجيشنا من 
أموال الزكاة حيث تنفق على عوائل الشهداء والمعتقلين وتمويل العمليات الجهادية ضد المحتل وصنع االسلحة 

فلو أن هذه األموال جاءت كلها في وقت واحد لما أمكن تنظيمها وسد حاجة العوائل بهذه الطريقة. 

Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể

السائل : االخ حيدر الركابي ) من محافظة ميسان (: هل يجوز دفع الزكاة والصدقات للمتسولين في الشارع من 
غير معرفة واقعهم االجتماعي وحاجتهم للمال؟ .

الجواب : الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين :
في البداية هناك فرق البد من معرفته بين الزكاة والصدقة أما الزكاة فهي المال الذي يجب على المسلم إخراجه 
وإعطاؤه لمستحقيه فلو وقعت الزكاة بيد غير المستحقين لم تكن مجزية ولم تسقط فريضتها، أما الصدقة فهي ما 
تطوعت به من عند نفسك من غير أن تجب عليك وهي ببساطة بهذا المفهوم أقرب ما تكون بصالة النافلة التي ال 
تجب عليك لكنك تتطوع بها ، بعد هذا اإليضاح يبدو لك أخي السائل جليا أن التحري عن المستحقين للزكاة واجب 
عليك وذلك كي تسقط عنك أما الصدقة فإذا وقعت في يد غير المستحقين لها ال يلحقك إثم إن لم تعلم أنها تستخدم 
في معصية اهلل تعالى وإذا أردت أفضل باب للصدقة والزكاة تتقرب به هلل تعالى فهو باب الجهاد في سبيله فسد 
حاجة فقراء المجاهدين انفع لالمة من سد حاجة غيرهم من الفقراء فهم حماة االرض والعرض والدين ، وانك 
عندما تكفي المجاهد هموم العيش وتسد حاجته تشاركه في اجر الجهاد الذي ربما تعجز عن فعله لكن اعلم أنك 
ال تعجز عن نيل ثوابه، ثم بعد هذا ال يخفى على أحد أن هناك شريحة في المجتمع تتخذ من التسول مهنة وتجند 

لذلك كل أفراد العائلة ، فاالفضل دفعها للجهاد النه فرض الوقت المتقدم .
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السائل :  قصي الزيدي ) من محافظة ديالى (يسأل أحد المقاتلين عن حكم ماء الساقية التي تسقي المزارع في 
األراضي الريفية هل يحكم عليه بالطهارة أم النجاسة ويقول نحن نتدرب في المناطق الريفية وفي العادة ال يوجد 

عندنا ماء نظيف غير ماء السواقي فهل نستطيع أن نتوضئ ونصلي الفرض بذلك الماء؟. 
الجواب : الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين :

من القواعد الفقهية المقررة عند أهل العلم )األشياء تبقى على أصلها( فاألصل في الماء الطهورية وال يفقد هذه 
الصفة إال باليقين لذلك الماء على الحال الذي وصفته لنا أخي المقاتل يبقى طاهرا مطهرا إال إذا رأيت نجسة 
في الماء فيحكم على الماء بالنجاسة وذلك إذا كانت الساجية صغيرة أما إذا كانت كبيرة فال يضر وقوع النجاسة 
فيها وعند اإلمام مالك Ậ ال يتنجس الماء إال إذا تغيرت أحد أوصافه الثالث )الطعم أو اللون أو الرائحة( ويمكن 
للمقاتل الذي ال يجد سعة من الوقت أن يأخذ بهذا القول ليكرس جهده في التدريبات العسكرية لبناء جيش قوي 

يدحر المحتل ويهزمه ويخرجه من بالد المسلمين آمين. 

Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể

السائل : االخ سيروان ) من محافظة اربيل (  : في بعض االحيان يكلفني ابي او امي بعمل اعمله وفي نفس الوقت 
يطلبني اميري للحظور عنده فاي االمرين اقدم على االخر علما اني الوحيد لوالدي وهما عاجزان عن رعاية 

نفسيهما النهما قد تقدم بهما العمر وكالهما مقعدين ؟.
الجواب : الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين :

اخي الكريم طاعة االمير مقدم على طاعة والديك وذلك الن الجهاد الذي انت تخوضه هو جهاد الدفع وهو الفرض 
 Ằ  المتقدم على جميع الفروض ، اما ما ورد عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ) قال جاء رجل إلى رسول اهلل
فقال يا رسول اهلل أجاهد قال لك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد( قال الترمذي هذا حديث صحيح وألن الجهاد 
فرض كفاية وبرهما فرض عين فوجب تقديمه ..انتهى كالم الترمذي . ومفهوم كالمه ان الجهاد لو كان فرض 

عين لقدم على برهما واهلل اعلم . 

Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể

السائل : االخت ام محمد ) من بغداد ( : تقول نذرت هلل ان تشافى ابني من مرضه ان اذهب الى بيت اهلل معتمرة ، 
وقد شافى اهلل ابني والحمد هلل وقد هيأت المال للذهاب للعمرة وسمعت من احدى االخوات ان التبرع بالمال للجهاد 

افضل من االيفاء بالنذر ، فصرت في حيرة من امري افيدوني جزاكم اهلل خيرا ؟ .
الجواب : الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين : 

اختي الكريمة بارك اهلل فيك ، والحمد هلل على سالمة ابنك وحرصك على دينك ، ان النذر هلل يجب االيفاء به . 
ولكن في مثل ظروفنا الحالية وان الجهاد الفرض العين المتقدم على كل الفروض ، فتبرعك بالمال من اجل الجهاد 
افضل من االسراع بايفاء النذر ويمكنك ان تفي بنذرك على التراخي بعد خروج المحتل وسيتحصل لك فضيلتان 
فضيلة المشاركة بالجهاد في سبيل اهلل عن طريق التبرع بالمال ، والفضيلة الثانية هي ايفاءك بنذرك وهي عبادة 

من العبادات . واهلل اعلم . 

Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان 
الى يوم الدين.اليك اخي القاريء الكريم بعض االحاديث في فضل الجهاد في سبيل اهلل تعالى:

الحديث االول : عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال : بعث رسول اهلل Ằ عبداهلل بن رواحة Ậ في سرية 
فوافق ذلك يوم الجمعة، قال: فقدم اصحابه وقال: اتخلف فاصلي مع رسول اهلل Ằ الجمعة  ثم الحقهم قال: 
فلما صلى رسول اهلل Ằ رآه فقال : ما منعك ان تغدو مع اصحابك؟ فقال: اردت ان اصلي معك الجمعة ثم 

الحقهم، فقال رسول اهلل Ằ: ) لو انفقت ما في االرض جميعا ما ادركت غدوتهم( »رواه احمد والترمذي«.
وفي رواية اخرى عن معاذ بن انس Ậ عن رسول اهلل Ằ انه امر اصحابه بالغزو، فقال رجل الهله : اتخلف 
فلما صلى  القيامة.  يوم  فيدعو لي بدعوة تكون سابقة  أسلم عليه واودعه  ثم    Ằ حتى اصلي مع رسول اهلل
سبقوني  نعم،  قال:  اصحابك؟(  سبقك  بكم  )اتدري   :  Ằ اهلل  فقال رسول  عليه،  مسلما  الرجل  أقبل   Ằ النبي 
في  والمغربين  المشرقين  بين  بابعد مما  لقد سبقوك  بيده  نفسي  )والذي   :  Ằ فقال رسول اهلل بغدوتهم،  اليوم 
الخروج معهم فقط العن  امامه ويتأخر عن  يقدم سريته  الفضيلة(»رواه احمد«، سبحان اهلل عبد اهلل بن رواحة 
الجهاد معهم لكي يصلي خلف من خلف رسول اهلل واكرم خلق اهلل Ằ واي صالة ، صالة الجمعة وفضلها 
اشهر من ان يذكر  ومع ذلك يقول له رسول اهلل Ằ  انه لو انفق كل ماهو موجود على االرض في سبيل اهلل 
فلن يدرك اجر خروج جندي ممن نفذ االمر وخرج مباشرة اليلتفت الى صالة جمعة وال الى غيرها.وهذا 
جندي آخر من جنود المسلمين تخلف بنية صالحة ايضا اال وهي ان يصلي خلف رسول اهلل Ằ  وينال دعوة 
الدنيوي  والزمن  المسافة  بمقياس  الرجل  ويجيب  العظيم  السؤال  هذا   Ằ النبي  فيسأله  المباركة  دعواته  من 
ولكن النبي Ằ ينقله الى مقياس الفضيلة والثواب االخروي ويقول له ان اصحابه قد سبقوه بما هو ابعد مما 

هو بين المشرقين والمغربين اي دليل بعد هذا على عظم ثواب الجهاد على غيره من االعمال الصالحة.
حتى  العدو  على صف  بالقسطنطينية  المهاجرين  من  رجل  حمل  قال:   Ậ عمران  ابي  عن  الثاني:  الحديث 
خرقه؛ ومعنا ابو ايوب االنصاري Ậ .فقال ناس: ألقى بيده الى التهلكة.فقال ابو ايوب: نحن اعلم بهذه االية، 
انما نزلت فينا. صحبنا رسول اهلل Ằ وشهدنا معه المشاهد ونصرناه. فلما فشا االسالم وظهر اجتمعنا معشر 
قد  وكنا  اهله  وكثر  االسالم  )أنتشر(  فشا  حتى  ونصره   Ằ نبيه  بصحبة  اهلل  اكرمنا  فقلنا:قد  تحببا؛  االنصار 
آثرناه على االهلين واالموال واالوالد وقد وضعت الحرب اوزارها فنرجع الى اهلنا واوالدنا فنقيم فيهما، 
التهلكة في االقامة في  البقرة" فكانت  ế "سورة  التَّْهُلَكِة   ِإَلى  ِبَأْيِديُكْم  ُتْلُقوْا  َواَل  َسِبيِل اهللِّ  َوَأنِفُقوْا ِفي   Ề فينا  فنزل 

االهل والمال وترك الجهاد.»رواه ابوداود والترمذي والنسائي«.
الحديث  هذا  .فنفهم من  القسطنطينية  في  دفن  اهلل حتى  في سبيل  يجاهد  ايوب  ابو  يزل  فلم  ابو عمران:  قال 
ابدا  ، وان  المسلم الينتهي  العدو محمود مرغوب فيه وبكل صوره  ، وان جهاد  الشريف ان االقدام على 
بالكامل الن االعداء اليكف شرهم عنا اال الجهاد ومتى تركناه  للفرد ، والمجتمع المسلم  ترك الجهاد تهلكة 

هاجمونا في عقر دارنا لشعورهم بهواننا وضعفنا .
فال عجب من فعل ذاك المجاهد النقشبندي البطل عندما ترك جنازة والدته التي توفيت فجرا ليلتحق بمجاهدي 
فصيله وهم يرابطون للصولة على احد ارتال العدو ولم يثنه عن ذاك كونه الرجل الوحيد في بيته فمجاهدونا 
ậ النفيس على يد شيخهم ومربيهم النبوية العطرة وادركوا معانيها ومكنونات جوهرها  قد تذوقوا السيرة 

أحاديث نبوية جهادية
اجملاهد

الدكتو ر بيان جنيب البياتي
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اإلعداد للقوة العسكرية في اإلسالم
اجملاهد

سيف الدين الصارم
والسالح،  المقاتلين  الرجال  إعداد  به  والمقصود 
كما يتسع لكل ما عرف ويعرف من آالت الحرب 
البرية والبحرية والجوية، ويشمل كل ما يلزم لذلك 
الحربية،  المصانع  وإقامة  والتدريب،  التعليم  من 
الالزمة  والكفاءات  العسكرية،  الخبرات  وإيجاد 
لذلك ،إن اإلسالم يوجب إعداد العدة وأخذ األهبة 
ٍة  ُقوَّ اْسَتَطْعُتم مِّن  ا  َلُهم مَّ َوَأِعدُّوْا   Ề تعالى:  بقوله 
 ế ُكْم َباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ اهللِّ َوَعُدوَّ َوِمن رِّ
الظـروف  بحسب  يتطور  واإلعداد  األنفال"،  "سورة 

واألحوال، فلفظ القوة يتناول كل وسيلة من شأنها 
الصالة  عليه  النبي  كان  كما  العدو،  تدمر  أن 
على  الجهد  بذل  على  المسلمين  يحث  والسالم 
العسكرية  القوة  إلى  المؤدية  الوسائل  جميع  تعلم 
فقد مر عليه الصالة والسالم على قوم ينتضلون 
أباكم كان راميا،  فقال:)ارموا بني إسماعيل فإن 
بأيديهم  الفريقين  أحد  فأمسك  فالن،  بني  مع  وأنا 
ترمون(قالوا:  ال  لكم  )ما   :  Ằ اهلل  رسول  فقال 
وأنا  )ارموا   :Ằ فقال  معهم؟  وأنت  نرمي  كيف 
الصالة  عليه  .وقال  البخاري«  »رواه  كلكم(  معكم 
والسالم: )ارموا واركبوا، وإن ترموا أحب إلى 
من أن تركبوا كل شيء يلهو به الرجل باطل إال 
أو مالعبته  فرسه،  وتأديبه  بقوسه،  الرجل  رمي 
بعدما  الرمي  ترك  ومن  الحق،  من  فإنه  امرأته 
ابن ماجه« .يقول  ( »رواه  الذي علمه  فقد كفر  علمه 
االمام النووي: هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي 
تركه  لمن  بعد علمه، وهو مكروه كراهة شديدة 
القتال  على  التمرن  كله  بهذا  عذر،والمراد  بال 
بذلك  األعضاء  ورياضة  فيه  والتحذق  والتدرب 
مجابهة  على  القوة  تتم  ولكي   » مسلم  صحيح  »شرح 

األعداء ال بد من التدريب على األعمال الحربية 
حتى يمكن الدخول إلى خضم المعارك والمجاهد 
آمن من أنه سيقوم بما يستطيع من قتال في سبيل 
اهلل.لقد وضع اإلسالم األسس والقواعد التي يقوم 
الرجال  إعداد  ومنها  المادية،  القوة  إعداد  عليها 
على  التدريب  يقتضي  اإلعداد  وهذا  المقاتلين، 
الملموس.ويوجه  الواقع  مع  تمشيًا  الحرب  فنون 

اإلسالم إلى اإلعداد المادي في األمور اآلتية:
1ـ تقوية األجسام :حث اإلسالم على تعلم  السباحة 
والسباق  الجري،  في  والسباق  الخيل،  وركوب 
بين الفرسان على الخيل واإلبل والمصارعة إلى 

والرياضية  البدنية  التربية  ألوان  من  ذلك  غير 
عنه  ثبت  وقد  السليم،  القوي  الجسم  تبني  التي 
عليك  لبدنك  قال:)إن  أنه  والسالم  الصالة  عليه 
خير  القوي  المؤمن  وقال:)   ، البخاري«  حقًا.(»رواه 
وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيف( »رواه مسلم« 
فكان  قوية،  بدنية  بلياقة  يتمتع   Ằ النبي  وكان 
عارية  الفرس  ويركب  القوي  الرجل  يصرع 
يحب  من  يداعب  وكان  السير،  على  فيروضها 
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المسابقة في العدو.
2ـ التدريب على السالح والرماية : حث اإلسالم 
والنضال  بالقوس  الرماية  على  التدريب  على 
والضرب  والحربة  بالرمح  والطعن  والسهام 
ذلك  في  المعروفة  القتال  أسلحة  وهي  بالسيف 
الوقت، قال عليه الصالة والسالم: )إن اهلل ليدخل 
بالسهم الواحد ثالثة نفر الجنة، صانعه المحتسب 
الخير، والرامي،  والممد به( »رواه ابن  في عمله 

ماجه«.

الخيل والحرب  الفرسان على ركوب  3ـ تدريب 
على  التدرب  على  المسلمين   Ằ النبي  بها:حث 
رسول  فقال  الحرب  فنون  وعلى  الخيل  ركوب 
اهلل Ằ : )من احتبس فرسا في سبيل اهلل وتصديقا 
فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه  بوعده 
 Ằ يوم القيامة ( »رواه البخاري« ومن صور تشجيعه
على الفروسية وإجراء المسابقات)أنه كان يسابق 
بين الخيل( »رواه مسلم« وتحتوي توجيهات اإلسالم 

في التدريب على عدة مبادئ أهمها:
إتقان  على  اإلسالم  يحث  التدريب:  اوال:إتقان 
التدريب لبلوغ أعلى قدر من الكفاءة القتالية يرشد 
إلى ذلك قول الرسول Ằ :)إن اهلل كتب اإلحسان 
هذا  مقتضيات  ومن  مسلم«.  »رواه  شي(  كل  على 
بلغه،  الذي  بالمستوى  المسلم  يكتفي  أال  المبدأ 
بل عليه أن يجود فيه ويرفع مستواه بالمزيد من 
على  تقع  المسؤولية  وهذه  والمعرفة،  التمرين 

عاتق الفرد قبل أن تقع على عاتق قيادته. 
مبادئ  أهم  من  وهو  التدريب:  ثانيا:استمرار 
يحقق  االستمرار  ألن  الجيوش؛  في  التدريب 
على  المحافظة  هي  األولى:  كبيرتين،  فائدتين 
القتال  على  قادرًا  ليكون  المقاتل  كفاءة  مستوى 
الكفاءة  دعم  هي  والثانية:  لحظة،  أية  في  بكفاءة 

وهذا  أفضل،  مستوى  أعلى  إلى  بها  واالرتفاع 
ثم  الرمي  علم  :)من   Ằ الرسول  قول  من  يفهم 

تركه فليس منا أو فقد عصى( »رواه مسلم« .
فنجد  القتال:  أسلحة  في  التطور  مالحقة  ثالثا: 
الرسول Ằ قد عني بمالحقة التطور في  أسلحة 
اإلسالم  جيش  تزويد  على  حريصًا  فكان  القتال 
المقاتلين  تدريب  وعلى  المعاصرة  باألسلحة 

المسلمين عليها، ثم استخدمها في القتال.
قيادة  شكلت  فقد  للرماية   Ằ محبته  منطلق  ومن 
من  العديد  للجهاد  االولى  االيام  ومنذ  جيشنا 
ذات  ارض  ارض  صواريخ  اطالق  مجاميع 
اطالق  فعملية  المتقن  والعمل  الراقي  التدريب 
قواعد  احد  على  واحدة  بضربة  صاروخا   750
اجبر  الدولي  صدام  مطار  في  االمريكي  العدو 
خسائره  بفداحة  علنا  االعتراف  على  العدو  قادة 
وقراره باخالء القاعدة حينها وتواصلت ضرباتنا 
الصاروخية حتى اصبحت صواريخ البينة والسديد 

ونقشبند الهم الذي يؤرق قادة العدو ويجبرهم على 
بذريعة  النكراء  والهزيمة  الخاوية  قواعدهم  ترك 

االتفاقية االمنية سيئة الصيت .
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أ. قاطع بغداد األول : 
• تدمير كاسحة ألغام للعدو األمريكي بعبوة ناسفة ومقتل 
وجرح من كان فيها ، تنفيذ: الحضيرة الثالثة / الفصيل 

الثاني / السرية األولى / الفوج الثاني / اللواء 49.
البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
المطور:تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج الثالث/ اللواء63. 

هاون  قنابر  بثالث  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
حضيرة   / األولى  المفرزة   : تنفيذ   ، ملم  عيار)60( 

اإلسناد / السرية الثانية / الفوج الثاني/ اللواء 93.
• قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار)82( 
الهاون / سرية  الثانية/ فصيل  المفرزة   : تنفيذ   ، ملم 

اإلسناد / الفوج األول/ اللواء 2. 
ب. قاطع بغداد الثاني :

• قنص جندي للعدو األمريكي على يد قناص الفصيل 
الثالث / السرية األولى/ الفوج الثاني/ اللواء 13.

• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا 

:تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج الثالث/ اللواء 39.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع البينة 
المطور:تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج األول/اللواء 25.

البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
اللواء  الثاني/  الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ 

  .98
ج. قاطع بغداد الثالث : 

• إسقاط  طائرة تجسس للعدو األمريكي، تنفيذ: كتيبة 
مقاومة الطائرات . 

• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع البينة 
المطور:تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج الثالث/اللواء 7. 

 ،)C5K( قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع •
تنفيذ: سرية اإلسناد / الفوج األول / اللواء 48.

• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع طارق: 
تنفيذ : سرية اإلسناد  / الفوج الثاني / اللواء 53.

د. قاطع األنبار :
برمانة  األمريكي  للعدو  هامفي  نوع  عجلة  تدمير   •
حرارية نوع )RKG-3( ومقتل وجرح من كان فيها 
تنفيذ : الحضيرة الثالثة / الفصيل األول / الفوج الثاني/ 

اللواء 43.
البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
المطور:تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج الثالث/ اللواء31.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع كاتيوشا 

:تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج األول/ اللواء 55.
• قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار)60( 
ملم ، تنفيذ : المفرزة الثانية / حضيرة اإلسناد / السرية 

األولى / الفوج الثالث/ اللواء 91.

1 . قام مجاهدو جيش رجال الطريقة النقشبندية بتنفيذ العديد من العمليات الجهادية في مختلف قواطع العمليات بعد 
االنسحاب المزعوم للقوات االمريكية وللفترة من 1أيار 2010 م  ولغاية 7 أيار2010م وفي ما يلي جانب منها :  

 Ẽ
ế َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوَلـِكنَّ اهلّلَ َقَتَلُهْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلـِكنَّ اهلّلَ َرَمى Ề

القيادة العليا للجهاد والتحرير
جيش رجال الطريقة النقشبندية
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هـ. قاطع ديالى :
• تدمير روبوت للعدو األمريكي بعبوة ناسفة، تدميرا 
كامال، تنفيذ : الحضيرة الثانية / الفصيل األول/ السرية 

الثالثة / الفوج األول/ اللواء 89.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع البينة 
المطور:تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج الثالث/ اللواء71. 
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد : 

تنفيذ : سرية اإلسناد  / الفوج الثاني / اللواء 97.
• قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار)120( 
ملم ، تنفيذ : مفرزة الهاون / سرية اإلسناد / الفوج 

األول/ اللواء 84. 
و. قاطع صالح الدين : 

قناص  يد  على  األمريكي  للعدو  جندي  قنص   •
الفصيل الثاني / السرية الثالثة/ الفوج األول/ اللواء 

.26
نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
 / الثالث  الفوج   / اإلسناد  سرية  تنفيذ:   ،)C5K(

اللواء 37.
• قصف مقر للعدو األمريكي بثالث قنابر هاون 
األولى/ فصيل  المفرزة   : تنفيذ   ، ملم  عيار)82( 

الهاون/ سرية اإلسناد / الفوج الثاني/ اللواء 6. 
ز. قاطع التأميم األول : 

• تدمير عجلة نوع هامفي للعدو األمريكي بصاروخ 
نوع )RBG-7( ومقتل وجرح من كان فيها تنفيذ : 
الحضيرة الثانية / الفصيل األول / السرية الثالثة/ الفوج 

الثاني/ اللواء 8.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع طارق: 

تنفيذ : سرية اإلسناد  / الفوج األول / اللواء 23.
البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
المطور:تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج الثالث/ اللواء51.
هاون  قنابر  بأربع  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •

حضيرة   / األولى  المفرزة   : تنفيذ   ، ملم  عيار)60( 
اإلسناد / السرية الثالثة / الفوج الثاني/ اللواء 80.

ح. قاطع التأميم الثاني : 
• استهداف مروحية للعدو األمريكي بصاروخين نوع 

السديد ، تنفيذ : كتيبة مقاومة الطائرات . 
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا 

:تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج األول/ اللواء 68.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع البينة 
المطور:تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج الثالث/ اللواء92.
هاون  قنابر  بثالث  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
عيار)120( ملم ، تنفيذ : مفرزة الهاون / سرية اإلسناد/ 

الفوج الثاني/ اللواء 99. 

ط. قاطع نينوى : 
• تدمير عجلة رباعية الدفع الفراد الموساد الصهيوني 
ومقتل من فيها تنفيذ : الحضيرة األولى / الفصيل الثاني/ 

السرية الثالثة/ الفوج األول/ اللواء 5.
 ،)C5K( قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع •

تنفيذ: سرية اإلسناد / الفوج الثاني / اللواء 28.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد : 

تنفيذ : سرية اإلسناد  / الفوج األول / اللواء 52.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع البينة 
المطور:تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج الثالث/ اللواء96.
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أ. قاطع بغداد األول : 
• قنص جندي للعدو األمريكي على يد قناص الفصيل 

الثاني / السرية الثالثة/ الفوج األول/ اللواء 47.

• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد : 
تنفيذ : سرية اإلسناد  / الفوج الثالث / اللواء 58.

• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع البينة 
المطور:تنفيذ :سرية اإلسناد/الفوج األول/اللواء 74.  
هاون  بقنبرتي  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
سرية   / الهاون  مفرزة   : تنفيذ   ، ملم  عيار)120( 

اإلسناد / الفوج الثاني/ اللواء 93. 
ب. قاطع بغداد الثاني :

• تدمير عجلة للعدو األمريكي بصاروخ موجه، تنفيذ: 
الثانية/  السرية   / األول  الفصيل   / الثالثة  الحضيرة 

الفوج الثالث / اللواء 17.
نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
)C5K(،تنفيذ:سرية اإلسناد/الفوج الثاني/ اللواء98.

البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  • قصف 
اللواء  األول/  الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ 

  .25
ج. قاطع بغداد الثالث : 

ناسفة  بعبوة  األمريكي  للعدو  ألغام  كاسحة  تدمير   •
ومقتل وجرح من كان فيها ، تنفيذ: الحضيرة الثانية  
 / الثاني  الفوج   / الثالثة  السرية   / األول  الفصيل   /

اللواء9.

• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا 
:تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج الثالث/ اللواء 32.

نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
األول/ الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء78.  
هاون  قنابر  بثالث  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
عيار)82( ملم ، تنفيذ : المفرزة الثانية/ فصيل الهاون/ 

سرية اإلسناد / الفوج الثالث/ اللواء 53. 
د. قاطع األنبار :

• قنص جندي للعدو األمريكي على يد قناص الفصيل 
الثالث / السرية األولى/ الفوج الثاني/ اللواء 4.

• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد : 
تنفيذ : سرية اإلسناد  / الفوج الثالث / اللواء 22.

نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
األول/ الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء88.
هـ. قاطع ديالى األول :

• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع طارق: 
تنفيذ : سرية اإلسناد  / الفوج الثالث / اللواء 33.

• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع كاتيوشا 
:تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج الثاني/ اللواء 65.

• قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار)60( 
ملم ، تنفيذ : المفرزة الثانية / حضيرة اإلسناد / السرية 

األولى / الفوج األول/ اللواء 101.
و. قاطع ديالى الثاني :

برمانة  األمريكي  للعدو  هامفي  نوع  عجلة  تدمير   •
حرارية نوع )RKG-3( ومقتل وجرح من كان فيها 
الفوج   / الثالث  الفصيل   / األولى  الحضيرة   : تنفيذ 

الثاني/ اللواء 9.
نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
األول/       الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء44.
 ،)C5K( قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع •

تنفيذ: سرية اإلسناد / الفوج الثالث / اللواء 57.

2. العمليات الجهادية للفترة من 8أيار 2010 م  ولغاية 15 أيار2010م وفي ما يلي جانب منها :   
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 : الدين  قاطع صالح  ز. 
ناسفة،   بعبوة  األمريكي  للعدو  روبوت  تدمير   •
الفصيل   / الثانية  الحضيرة   : تنفيذ  كامال،  تدميرا 
اللواء  األول/  الفوج   / الثالثة  السرية  األول/ 

.20
نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء75. الثاني/ 
نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

األول/اللواء90.
هاون  قنابر  بثالث  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الهاون / سرية  تنفيذ : مفرزة  عيار)120( ملم ، 

 .37 اللواء  الثالث/  الفوج   / اإلسناد 
 : األول  التأميم  قاطع  ح. 

قناص  يد  على  األمريكي  للعدو  جندي  قنص   •
الثالث/  الفوج  الثانية/  السرية   / األول  الفصيل 

.16 اللواء 
نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

الثاني/اللواء23.
هاون  بقنبرتي  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
األولى/  المفرزة   : تنفيذ   ، ملم  عيار)82( 
األول/  الفوج   / اإلسناد  سرية   / الهاون  فصيل 

اللواء80. 
ط . قاطع التأميم الثاني : 

• تدمير عجلة نوع هامفي للعدو األمريكي بصاروخ 
نوع )RBG-7( ومقتل وجرح من كان فيها تنفيذ : 
الثانية/  السرية   / الثالث  الفصيل   / األولى  الحضيرة 

الفوج الثالث/ اللواء 11.
نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
األول/  الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء68.
نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
 / الثالث  الفوج   / اإلسناد  سرية  تنفيذ:   ،)C5K(

اللواء94.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع طارق: 

تنفيذ : سرية اإلسناد  / الفوج الثاني / اللواء 99.
ي . قاطع نينوى األول : 

برمانة  األمريكي  للعدو  هامفي  نوع  عجلة  تدمير   •
كان  من  وجرح  ومقتل   )RKG-3( نوع  حرارية 
فيها تنفيذ : الحضيرة الثانية / الفصيل األول / الفوج 

الثاني/ اللواء 24.

• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا 
:تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج الثالث/ اللواء 56.

نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
األول/ الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء66.
هاون  قنابر  بثالث  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
/ حضيرة  األولى  المفرزة   : تنفيذ   ، ملم  عيار)60( 

اإلسناد / السرية الثانية / الفوج الثالث/ اللواء 83.
ك. قاطع نينوى الثاني : 

• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع طارق: 
تنفيذ : سرية اإلسناد  / الفوج الثالث / اللواء 77.

نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الثاني/  الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء85.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد : 

تنفيذ : سرية اإلسناد  / الفوج األول / اللواء 96.
هاون  بقنبرتي  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
سرية   / الهاون  مفرزة   : تنفيذ   ، ملم  عيار)120( 

اإلسناد / الفوج الثاني/ اللواء 127. 
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أ. قاطع بغداد األول : 
• تدمير صهريج لنقل الوقود للعدو األمريكي بعبوة 
 / األول  الفصيل   / الثالثة  الحضيرة  تنفيذ:   ، ناسفة 

السرية الثانية/ الفوج األول / اللواء 2.
نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الثالث/      الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء49.  
هاون  قنابر  بثالث  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
فصيل  األولى/  المفرزة   : تنفيذ   ، ملم  عيار)82( 

الهاون/ سرية اإلسناد / الفوج الثاني/ اللواء 63. 

ب. قاطع بغداد الثاني :
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع طارق: 
تنفيذ : سرية اإلسناد  / الفوج الثاني / اللواء 13.

نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الثالث/ الفوج  : سرية اإلسناد/  المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء17.  
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا 

:تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج األول/ اللواء 25.
هاون  بقنبرتي  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الثانية / حضيرة  المفرزة   : تنفيذ   ، عيار)60( ملم 
اإلسناد / السرية الثانية / الفوج الثالث/ اللواء39.

ج. قاطع بغداد الثالث : 
• قنص جندي للعدو األمريكي على يد قناص الفصيل 

األول / السرية الثالثة/ الفوج الثالث/ اللواء 7.
نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
 / األول  الفوج   / اإلسناد  سرية  تنفيذ:   ،)C5K(

اللواء48.
نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الثاني/  الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء78.  
د. قاطع األنبار :

ناسفة  بعبوة  األمريكي  للعدو  ألغام  كاسحة  تدمير   •
ومقتل وجرح من كان فيها ، تنفيذ: الحضيرة األولى/ 
 / األول  الفوج   / الثانية  السرية   / الثالث  الفصيل 

اللواء31.
نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الثالث/  الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء43.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا 

:تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج الثاني/ اللواء 55.
• قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار)82( 
ملم ، تنفيذ : المفرزة الثانية/ فصيل الهاون / سرية 

اإلسناد / الفوج األول/ اللواء 91. 
هـ. قاطع ديالى األول :

• تدمير عجلة نوع هامفي للعدو األمريكي بصاروخ 
تنفيذ:  نوع )RBG-7( ومقتل وجرح من كان فيها 
الثالثة/  السرية   / األول  الفصيل   / الثانية  الحضيرة 

الفوج الثاني/ اللواء 10.
نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الثالث/ الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء65.
 ،)C5K( قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع •

تنفيذ: سرية اإلسناد / الفوج األول / اللواء 95.
نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الثاني/  الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء71.

3. العمليات الجهادية للفترة من 16أيار 2010 م  ولغاية 23 أيار2010م وفي ما يلي جانب منها :
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و. قاطع ديالى الثاني :
• قنص جندي للعدو األمريكي على يد قناص الفصيل 

الثاني / السرية األولى/ الفوج الثالث/ اللواء 19.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع طارق: 

تنفيذ : سرية اإلسناد  / الفوج األول / اللواء 84.
هاون  قنابر  بثالث  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
/ حضيرة  األولى  المفرزة   : تنفيذ   ، ملم  عيار)60( 

اإلسناد / السرية الثالثة / الفوج الثاني/ اللواء 97.
ز. قاطع صالح الدين : 

• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع البينة 
المطور:تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج الثاني/ اللواء6.

• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد : 
تنفيذ : سرية اإلسناد  / الفوج األول / اللواء 37.

• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع كاتيوشا 
:تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج الثالث/ اللواء 26.

 ،)C5K( قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع •
تنفيذ: سرية اإلسناد / الفوج الثاني / اللواء 75.

ح. قاطع التأميم األول : 
برمانة  األمريكي  للعدو  هامفي  نوع  عجلة  تدمير   •
حرارية نوع )RKG-3(ومقتل وجرح من كان فيها 
الفوج   / الثالث  الفصيل   / األولى  الحضيرة   : تنفيذ 

األول/ اللواء 18.
نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الثاني/  الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء23.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا 

تنفيذ: سرية اإلسناد/ الفوج األول/ اللواء 51.
هاون  بقنبرتي  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
سرية   / الهاون  مفرزة   : تنفيذ   ، ملم  عيار)120( 

اإلسناد / الفوج الثالث/ اللواء 80.
ط . قاطع التأميم الثاني : 

• قنص جندي للعدو األمريكي على يد قناص الفصيل 
الثالث / السرية الثانية/ الفوج الثالث/ اللواء 68.

• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد : 
تنفيذ : سرية اإلسناد  / الفوج األول / اللواء 92.

• قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار)60( 
ملم ، تنفيذ : المفرزة الثانية / حضيرة اإلسناد / السرية 

األولى / الفوج الثاني/ اللواء 11.
ي . قاطع نينوى األول : 

• إسقاط  طائرة تجسس للعدو األمريكي، تنفيذ: كتيبة 
مقاومة الطائرات . 

نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الثاني/ الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء15.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع طارق: 

تنفيذ : سرية اإلسناد  / الفوج األول / اللواء 28.
نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
 / الثالث  الفوج   / اإلسناد  سرية  تنفيذ:   ،)C5K(

اللواء40.
ك. قاطع نينوى الثاني : 

• تدمير روبوت للعدو األمريكي بعبوة ناسفة، تدميرا 
الثاني/  الفصيل   / الثالثة  الحضيرة   : تنفيذ  كامال، 

السرية الثالثة / الفوج األول/ اللواء 5.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا: 

تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج الثالث/ اللواء73.
نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الثاني/  الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء52.
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أ. قاطع بغداد األول : 
قناص  يد  على  األمريكي  للعدو  جندي  قنص   •
الثالث/  الفوج  األولى/  السرية   / الثاني  الفصيل 

اللواء 47.
نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
 / الثاني  الفوج   / اإلسناد  سرية  تنفيذ:   ،)C5K(

اللواء58.
نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الثالث/  الفوج  : سرية اإلسناد/  المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء74. 
هاون  قنابر  بثالث  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الثانية / حضيرة  المفرزة   : تنفيذ   ، عيار)60( ملم 
اإلسناد / السرية األولى / الفوج األول/ اللواء93. 

ب. قاطع بغداد الثاني :
للعدو األمريكي برمانة  تدمير عجلة نوع هامفي   •
كان  من  وجرح  ومقتل   )RKG-3( نوع  حرارية 
 / الثالث  الفصيل   / الثانية  الحضيرة   : تنفيذ  فيها 

الفوج األول/ اللواء 3.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع طارق: 
تنفيذ : سرية اإلسناد  / الفوج الثالث / اللواء 25.

نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الثاني/       الفوج  اإلسناد/  : سرية  المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء98.  
ج. قاطع بغداد الثالث : 

تنفيذ:  األمريكي،  للعدو  تجسس  طائرة  إسقاط    •
 . الطائرات  كتيبة مقاومة 

نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الثالث/         الفوج  : سرية اإلسناد/  المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء32.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا: 

اللواء48. الفوج األول/  تنفيذ:سرية اإلسناد/ 
هاون  بقنبرتي  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
سرية   / الهاون  مفرزة   : تنفيذ   ، ملم  عيار)120( 

اإلسناد / الفوج الثاني/ اللواء 53.
د. قاطع األنبار :

• قنص جندي للعدو األمريكي على يد قناص الفصيل 
الثالث / السرية الثانية/ الفوج األول/ اللواء 22.

 ،)C5K( قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع •
تنفيذ: سرية اإلسناد / الفوج الثاني / اللواء 4.

نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
األول/  الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء31.
• قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار)60( 
 / اإلسناد  حضيرة   / األولى  المفرزة   : تنفيذ   ، ملم 

السرية الثانية / الفوج الثالث/ اللواء88. 
هـ. قاطع ديالى األول :

• تدمير روبوت للعدو األمريكي بعبوة ناسفة، تدميرا 
األول/  الفصيل   / الثانية  الحضيرة   : تنفيذ  كامال، 

السرية الثانية / الفوج الثالث/ اللواء 33.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخين نوع كاتيوشا: 

تنفيذ: سرية اإلسناد/ الفوج األول/ اللواء71.

نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الثاني/ الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء101.
و. قاطع ديالى الثاني :

برمانة  األمريكي  للعدو  هامفي  نوع  عجلة  تدمير   •
كان  من  وجرح  ومقتل   )RKG-3( نوع  حرارية 
فيها تنفيذ : الحضيرة الثالثة / الفصيل األول / الفوج 

الثاني/ اللواء 9.
نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
األول/  الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء44.

4. العمليات الجهادية للفترة من 24أيار 2010 م  ولغاية 31 أيار2010م وفي ما يلي جانب منها :
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نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
 / الثالث  الفوج   / اإلسناد  سرية  تنفيذ:   ،)C5K(

اللواء89.
هاون  قنابر  بثالث  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
فصيل  الثانية/  المفرزة   : تنفيذ   ، ملم  عيار)82( 
الهاون/ سرية اإلسناد / الفوج الثاني/ اللواء 57. 

ز. قاطع صالح الدين : 
قناص  يد  على  األمريكي  للعدو  جندي  قنص   •
الثاني/  الفوج  الثالثة/  السرية   / األول  الفصيل 

اللواء20.

نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الثالث/ الفوج  : سرية اإلسناد/  المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء37.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع طارق: 
تنفيذ : سرية اإلسناد  / الفوج الثاني / اللواء 75.

هاون  قنابر  بأربع  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الثانية / حضيرة  المفرزة   : تنفيذ   ، عيار)60( ملم 
اإلسناد / السرية الثالثة / الفوج األول/ اللواء90.

ح. قاطع التأميم األول : 
بصاروخين  األمريكي  للعدو  مروحية  استهداف   •

نوع السديد ، تنفيذ : كتيبة مقاومة الطائرات . 
 ،)C5K( قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع •

تنفيذ: سرية اإلسناد / الفوج األول / اللواء 8.
نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
الثالث/      الفوج  : سرية اإلسناد/  المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء16.

ط . قاطع التأميم الثاني : 
ناسفة  بعبوة  األمريكي  للعدو  ألغام  كاسحة  تدمير   •
ومقتل وجرح من كان فيها ، تنفيذ: الحضيرة األولى/ 
 / الثالث  الفوج   / الثانية  السرية   / الثالث  الفصيل 

اللواء99.
نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
األول/ الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء94.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا: 

تنفيذ : سرية اإلسناد/ الفوج الثاني/ اللواء11.
البينة  نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  • قصف 
الثالث/  الفوج  اإلسناد/  سرية   : تنفيذ  المطور: 

اللواء68.
ي. قاطع نينوى األول : 

• تدمير عجلة للعدو األمريكي بصاروخ موجه، تنفيذ: 
الحظيرة الثالثة / الفصيل الثاني / السرية الثالثة/ الفوج 

األول / اللواء 24.
• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع كراد : 

تنفيذ : سرية اإلسناد  / الفوج الثالث / اللواء 56.
نوع  بصاروخ  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
األول/  الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء83.
هاون  قنابر  بثالث  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
سرية   / الهاون  مفرزة   : تنفيذ   ، ملم  عيار)120( 

اإلسناد / الفوج الثاني/ اللواء 66.
ك. قاطع نينوى الثاني :

• قصف مقر للعدو األمريكي بصاروخ نوع طارق: 
تنفيذ : سرية اإلسناد  / الفوج الثاني / اللواء 85.

نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
األول/ الفوج  اإلسناد/  سرية   : المطور:تنفيذ  البينة 

اللواء77.
نوع  بصاروخين  األمريكي  للعدو  مقر  قصف   •
 / الثاني  الفوج   / اإلسناد  سرية  تنفيذ:   ،)C5K(

اللواء96.
• قصف مقر للعدو األمريكي بقنبرتي هاون عيار)82( 
ملم ، تنفيذ : المفرزة األولى/ فصيل الهاون / سرية 

اإلسناد / الفوج الثالث/ اللواء127.
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لقد  األبطال  المجاهدون  أيها  األحبة  أيها  األخوة  أيها 
أرهقتم الكافر المحتل في محاوالته لتشويه صورتكم 
والمساس بسمعتكم التي تتمتعون بها فقد سددتم األبواب 
كلها أمام إعالمه المعادي بمقولتكم الشهيرة ))نحن ال 
نوجه حرابنا صوب  بل  أي عراقي  بدم  أيدينا  ندنس 
الكافر المحتل(( هذا الشعار الذي يرن في أذن القاصي 
والداني جعل اإلعالم المعادي في حال ال يحسد عليه 
ولم  تعالى وللوطن  أنفسهم هلل  نذروا  أمام رجال  فهو 
المثل  يقول  وكما  والفديات  والخطف  بالقتل  يدنسوها 
لكن  عدوك(  بك  يحير  عدل  )إمش  الشعبي  العراقي 
هذا ال يعني أنهم يتركون األمر ويسلمون له ألننا في 
معركة لم تنته بعد والحرب مع هؤالء المعتدين بدأت 

حربا إعالمية وستنتهي حربا إعالمية. 
أن  يجد  المعادي  اإلعالم  في  وينشر  يبث  لما  المتتبع 
العدو كثف حمالته اإلعالمية على جيشنا في كل وسائل 
اإلعالم التي يمتلكها أو يستطيع أن يضغط عليها محاوال 
بقصارى جهده أن يوصل رسالة دعائية اعالمية كاذبة 
الى الناس : فقد أعلن العدو قبل فترة غير بعيدة عن 
فهو  النقشبندية،  الطريقة  رجال  جيش  أرصدة  تجميد 
يوحي الى أن هذا الجيش له أرصدة وأموال في الخارج  

وبهذا يريد العدو أن يقنع المتلقي بأمرين: 
بين جيشنا وجهات خارجية سواء  أوال: وجود صلة 
كانت دوال أو منظمات، ومن الجدير بالذكر أن وجود 
أي صلة بين تنظيم مسلح أو حزب سياسي في الداخل 
وبين جهة خارجية يعد تهمة ال تغتفر من قبل الشارع 
العراقي ولذلك نجد الساسة يتراشقون التهم بينهم ، إذا 
سافر أحدهم إلى إحدى دول الجوار انفتحت عليه أبواق 
اإلعالم، وهكذا يريد العدو أن يستغل اإلعالم ويضعنا 
في هذه البودقة )الصلة بالدول والمنظمات الخارجية 

وإدخال أجندتها إلى العراق(. 
ثانيا: يريد العدو أن يبرر هزيمته النكراء أمام هذا الجيش 

المؤمن قليل العدد والعدة قوي اإليمان والحجة، فهذا 
الجيش يخرج كل أسبوع إصدارا جديدا يعرض عملياته 
خالل ذلك األسبوع تتمثل بالقنص والعبوات وإطالق 
وجبروتها  بعتوها  أمريكا  أن  يعقل  هل  الصواريخ، 

تعجز عن صد هذا الجيش ذي التمويل الذاتي ، يقول 
اإلعالم المعادي )ال( ليس تمويل الجيش ذاتيا بل هو 
تمويل خارجي فهناك أرصدة كبيرة لهذا الجيش الذي 
أبكى الدولة العظمى ودحرها وقد جمدنا هذه األرصدة. 
واهلل  نعم  نقول  األرصدة  عن  الحديث  معرض  وفي 
عندنا أرصدة ال يمكن ألي دولة أو قوة أن تجمدها أو 
تصادرها أو تعبث بها إنها بنوك القلوب نعم رصيدنا 
لكم  ليس  ما  تعالى وإيماننا بقضيتنا وهذا  باهلل  إيماننا 
عليه سبيل يا أعداء اهلل تعالى ويا أعداء اإلنسانية، ان 
كل اكاذيبكم ودعاياتكم لن تؤثر على الساحة العسكرية 
بل ستبقى مدرعاتكم ومعسكراتكم هدفنا الذي نصول 

فيه ونجول. 
نعم أيها األحبة إن هذا اإلعالم يستخدم كافة الوسائل 
بها  ليخدع  الضالة  أكاذيبه  لترويج  النفسية  والعوامل 
وتعالى  سبحانه  اهلل  أسأل  وختاما  الناس،  من  السذج 
أن يجعل شعبنا واعيا مدركا للحقائق ال تغيره دعاوى 

المبطلين آمين والحمد هلل رب العالمين.

الدعايات واالكاذيب االعالمية لتشويه صورة جيش 
رجال الطريقة النقشبندية التي يبثها اإلعالم المعادي 

اجملاهد في آخر أيام االحتالل
الدكتورحسن اجلاف



املنوعات

22

النقشبندية
العدد احلادي والثالثون 

المعاني والدالالت البطولية في التنفيذ 
بالرمانات الحرارية 

اجملاهد 
االستاذ جعفر الساعدي

الحمد هلل رب العالمين ناصر عباده المؤمنين ومؤيد 
عباده المجاهدين بفاتحة الكتاب والفتح المبين والصالة 
والسالم على قائد لواء المجاهدين وقائد الغر المحجلين 
الغر  اله وصحبه  وعلى  محمد  حبيبنا  المتقين  وإمام 

الميامين وبعد: 
فان المتتبع لتاريخ العراق العظيم ومواقف شعبه يعرف 
حق اليقين بأن ابناء هذا الشعب لم يرتضوا يوما بالذل 
والهوان فابناء هذا الشعب هم أصحاب التاريخ العريق 
نصر وصالح  ونبوخذ  وبابل  وأكد  آشور  من ساللة 
الدين الذي قاد الجيوش لتحرير بيت المقدس ، وأهل 
األنبياء  احتضنت  التي  األرض  أصحاب  هم  العراق 
أصحاب  وهم  والصالحين،  والصحابة  والمرسلين 
حرمات  عن  والدفاع  والشجاعة  والنخوة  الغيرة 
المسلمين أينما كانوا وهذا األمر بشهادة فاروق اإلسالم 
عمر بن الخطاب Ậ الذي جعل اهلل الحق على لسانه 
وقلبه حيث قال ) العراق جمجمة العرب ورمح اهلل في 
االرض يحمون الثغور ويمدون االمصار ( والتاريخ 
الحديث يشهد بصوالت وجوالت العراقيين للدفاع عن 
أراضي العرب وما وقع اعتداء على أي بلد عربي اال 
وكانت قيادة العراق وشعبه يهبون للدفاع عنه وقد أثبت 
الواقع بان جيش العراق وشعبه وقيادته الحكيمة كانت 
صادقة في كل قضايا األمة وعلى رأسها قضية فلسطين 
وهذا ما دعى المحتل يجيش الجيوش  ويغزو أرض 
الرافدين ، هذه االرض التي أصبحت مقبرة للغزاة بعد 
أن كانوا يظنون بأنها ستصبح مستعمرة لهم ومنتجعا 
مقبرة  والمستعمرة  النعيم جحيما  فاصبح  به  يتنعمون 
، وجرت حكمة اهلل سبحانه وتعالى وبالرغم من تقدم 
العدو تكلنوجيا واإلمكانية المالية المتوفرة له قياسا لما 
يملكه المقاومون المجاهدون الصادقون إال أن قدرة اهلل 
أقوى وأعلى من قدرة وقوة األعداء، إذ هيأ اهلل تعالى 
للمجاهدين الصادقين أسلحة وأعتدة بسيطة لكنها أذلت 

األسلحة  العذاب ومن هذه  أنواع  أقسى  وأذاقته  العدو 
الرمانة الحرارية التي استخدمها بكل براعة وشجاعة 
أبناء العراق الشرفاء المجاهدون ومنهم مجاهدو جيش 
العليا  القيادة  إحدى فصائل  النقشبندية  الطريقة  رجال 
للجهاد والتحرير الذين  كان لهم دور بارز في تنفيذ 
الضربات بالرمانات الحرارية كما أظهرته إصدارات 

الجيش مما دعا بالعدو ان يكثف من تحوطات األمان 
بأن يجعل فوق عجالته أكثر من جندي يحملون أكثر 
كلف  األمر  وهذا  الغش  شبكات  وتغطيهم  سالح  من 
التي تمر  المالية  لتزيد من األزمة  العدو مبالغ طائلة 
بها أمريكا وكذلك لتزيد الضغط النفسي على الجندي 
األمريكي الخائف المرعوب الذي ال يعرف كيف يكون 
بالقاذفات  أم  القناص  الناسفة أم على يد  بالعبوة  حتفه 
واألمر الجديد الذي ظهر له هو الرمانة الحرارية التي 
الجندي االمريكي متى تسقط عليه فتجعله  ال يعرف 
هباءا منثورا ،الرمانة الحرارية التي تنطلق من سواعد 
الطريقة  رجال  جيشنا جيش  ابطال  الثائرين  االبطال 
آله  سيدنا محمد وعلى  اهلل على  ، وصلى  النقشبندية 

وصحبه وسلم .
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احاديث نبوية في فضل العرب  
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال قال رسول اهلل  Ằ  ) أحبوا العرب لثالث ألني عربي والقرآن عربي وكالم أهل 

الجنة عربي(  »المستدرك على الصحيحين وأخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي وآخرون عن ابن عباس«
أحبوا   ( كثيرة   العرب وحبهم  في فضل  الواردة  االحاديث  فان   : وبعد  اهلل  والسالم على رسول  والصالة  الحمد هلل 
العرب(  اي خالف العجم  ) لثالث (  أي ألجل خصال ثالث امتازت بها  )ألني عربي ( وكل ما ينسب إلى الحبيب 
محبوب   )والقرآن عربي ( أي ألنه نزل بلغتهم وبلغتهم تعرف بالغته وفصاحته وألنهم تحملوا الشريعة ونقلوها إلينا 
وضبطوا أقواله وأفعاله ونقلوا إلينا معجزاته وألنهم مادة اإِلسالم وبهم فتحت البالد وانتشر اإِلسالم في أقطار العالم 
وألنهم أوالد إسماعيل عليه السالم وألن سؤال القبر بلسانهم ولذا قيل من أسلم فهو عربي قال تعالى : Ề ِلَتُكوَن ِمَن 
ِبيٍن ế "سورة الشعراء" وأعظم بهذه من منة إذ لو كان أعجميا لكان نازال على السمع دون القلب  اْلُمنِذِريَن ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ مُّ
ألنك تسمع أجراس حروف ال تفهم معانيها وال تعيها وقد يكون الرجل عارفا بعدة لغات فإذا تكلم بلغته التي لقيها أوال 
ونشأ عليها وتطبع بها لم يكن إقباله إال على معاني الكالم يتلقاها بقلبه وال يكاد يفطن لأللفاظ كيف جرت وإن كلم بغير 
تلك اللغة وإن كان ماهرا فيها خبيرا بمعرفتها كان نظره أوال في ألفاظها ثم في معانيها ، وفي الحديث إشعار بأنه ال 
يجوز قراءة القرآن بغير اللسان العربي لفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه من لطائف المعاني واألغراض وما ال يستقل 
بأدائه لسان من فارسية وغيرها  )وكالم أهل الجنة (  أي تحاورهم فيما بينهم في الجنة  )عربي ( ويفهم منه أن كالم 
أهل النار غير عربي ، وقد كان سيدنا آدم عليه الصالة والسالم ال يتكلم في الجنة إال بالعربية فلما أهبط إلى األرض 
تكلم بغيرها وهذه الجمل واردة مورد الحث على حب العرب وهو منزل على قيد الحيثية أي من حيث كونهم عربا وقد 
يعرض لهم ما يقتضي الزيادة على هذا الحب باعتبار ما يقوم بهم من وصف اإليمان والتفاضل فيه بحسب المراتب 
وقد يعرض لهم ما يوجب البغض واالزدياد منه بحسب ما يعرض لهم من الكفر والنفاق وقد قال سبحانه وتعالى في 
شأن قوم منهم  Ề اأَلْعَراُب َأَشدُّ ُكْفرًا َوِنَفاقًا ế  "سورة التوبة"  فإذا وفق العبد لمحبتهم من حيث كون المصطفى Ằ منهم 
وأن القرآن أنزل بلغتهم وأن كالم الرفيق األعلى بلسانهم لعذريته وفصاحته واستقامته كان ذلك واسطة في حبه وإذا 
خذل فأبغضهم من الجهات المذكورة كان الزمه بغضه وهو كفر وإذا أبغضهم من حيث كفرهم أو نفاقهم كان واجبا 
فاستبان أنه قد يجب الحب وقد يجب البغض ويبقى مطلق الحب من الحيثية التي سبق الكالم عليها، واعلم أن ستة من 
األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم من العرب وهم )نوح وهود وإسماعيل وصالح وشعيب وسيدنا محمد ( وباقيهم من 

غيرهم صلوات اهلل وسالمه عليهم اجمعين .
ومن الجدير بالذكر ان نبين هنا انه ليس العرب المقصودون بالحديث هم القبائل العربية المؤمنة فقط بل هناك احاديث 
كثيرة تبين ان هذا الشرف ممكن ان يتحصل ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن Ậ قال جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة 
فيها سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبالل الحبشي Ẳ فقال هؤالء األوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما 
بال هؤالء فقام إليه معاذ بن جبل Ậ فأخذ بتلبيبه حتى أتى به النبي  Ằ  فأخبره بمقالته فقام رسول اهلل  Ằ  مغضبا 
يجر رداءه حتى دخل المسجد ثم نودي الصالة جامعة فحمد اهلل وأثني عليه ثم قال : يا أيها الناس إن الرب رب واحد 
وإن األب أب واحد وإن الدين دين واحد أال وإن العربية ليست لكم بأب وال أم إنما هي لسان فمن تكلم بالعربية فهو 
عربي فقال معاذ وهو آخذ بتلبيبه يا رسول اهلل ما تقول في هذا المنافق فقال دعه إلى النار قال فكان فيمن ارتد فقتل 

في الردة »رواه ابن عساكر«.
وعن النعمان بن بشير Ậ قال قال رسول اهلل  Ằ  رأيت في منامي غنما سودا تتبعها غنم عفر فأولتها في منامي أنها 

العرب ومن تبعها من هذه األعاجم ومن دخل في هذا الدين فهو عربي »تاريخ أصبهان«
وعن أنس Ậ ) من أدرك له أبوان في اإلسالم فهو عربي( » الفردوس بمأثور الخطاب«

وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال )من ولد في اإلسالم فهو عربي(»اقتضاء الصراط «
وعن أبي هريرة Ậ يرفعه قال ) من تكلم بالعربية فهو عربي ومن أدرك له اثنان في اإلسالم فهو عربي هكذا فيه 

وأظنه ومن أدرك له أبوان(» اقتضاء الصراط «.
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النقشبنديات والهاونات والقناصات 
يحّملن الفضائيات المسؤولية

اجملاهد 
الدكتور ياسني املوصلي 

حين  حتى  او  العراق  احتلت  حين  امريكا  تتوقع  لم 
فكرت أن تحتل العراق أن يأتي اليوم الذي ترى فيه 
العراقيات الماجدات يضربن بمدافع الهاون أو يقنصن 
جنودها المارينز الذين كانت تتبجح بهم وترعب بهم 
التي ظهرت مع زوجها وابنها  النقشبندية  العالم تلك 
في اإلصدار الحادي والستين والذي ُيظهر لنا إمراة 
هي أشبه ما تكون بفالحة في بستانها ترمي بقذائف 
الهاون على قواعد الجيش األمريكي ، وتلك األسرة 
وهي  والستين  الثاني  اإلصدار  في  ظهرت  التي 
الصورة  للقنابرهذه  الدافعه  الحشوات  بتصنيع  تقوم 
والمؤمنين  والكافرين،  المسلمين  أذهان  الى  أعادت 
 ، سواء  حد  على  والصليبين،  والعرب  والمشركين، 
الطاهر  السلف  جيل  وبطوالت  وجوالت  صوالت 
تاريخا  يكن  لم  ذلك  أن  وهي  مهمة  حقيقة  وأكدت 
مضى وانقضى كما أراد أن يروج له المعتدون ، بل 
هي حياة دائمة متجددة في تاريخ المسلمين كونهم امة 
عبر  العروق  في  الدم  فيهم مجرى  وتجري  بل  حية 
العبرة  من روحها  يستمدون  جيل  بعد  جيال  األجيال 
َكاَن  َلَقْد   Ề الواقع   ارض  على  حقائق  ويترجمونها 
يوسف" وال  "سورة   ế اأَلْلَبابِِ ألُِّْوِلي  ِعْبَرٌة  َقَصِصِهْم  ِفي 
زالت صورة تلك العروس النقشبندية عالقة في الذهن 
تلك التي اشترطت أن يكون مهرها صاروخا تطلقه 
بنفسها على القواعد األمريكية فرأى العالم ذلك الفلم 
القصير الذي اظهر تلك العروس األبية ببدلة عرسها 
البيضاء والى جانبها زوجها الشاب الشجاع المتحزم 
يؤدي  كي  لتطلقه  الصاروخ  ينصب  وهو  بالسالح 
مهرها .. يومها هزَّ ذلك الفلم دوائر اإلعالم األمريكي 
االلكترونية  المواقع  من  ومسحه  حذفه  الى  فسعى 
الشاعر  كتب  وقد  بثه  من  الفضائية  القنوات  وحذر 
الغيور غدير الشمري في قصة ذلك العرس الجهادي 
صاروخ  المهر  كان  )اذا  مطلعها:  في  قال  قصيدة 
رسايل نار مقذوفة * أكيد الهاون يهلهل وأكيد الزفة 
نسوة  الستين  اإلصدار  في  شاهدنا  وعندما  معروفة( 
الصواريخ  لضرب  الرصد  على  يتدربن  نقشبنديات 

حقيقة  كان  وإنما  إعالميا  استعراضا  ذلك  يكن  لم 
صورة  والستون  الحادي  اإلصدار  ترجمه  وواقعا 
حية حقيقية ليلجم أفواه المكذبين المشككين، أما تلك 
اإلصدار  في  ظهرن  اللواتي  النقشبنديات  القناصات 

الثالث والسبعين والرابع والسبعين وهن يتدربن على 
القنص ثم يقنصن االمريكان بثبات كالجبال الراسخات 
الشامخات فلعمري إن ذلك ليأخذ باألبصار وال تحيط 
به الكلمات وال تقدر على وصفه العبارات فقد أرعب 
قلوبهن  وشجاعة  تصويبهن  لدقة  العدو  ظهورهن 
المستمدة من قوة إيمانهن الذي لم يحسب العدو لمثل 
هذا حساب وتلك ميزة للقيادة النقشبندية في المعركة 
التي لم تخل يوما من عنصر المفاجأة ، وفي الوقت 
نفسه فقد أخجلن هوالء النقشبنديات الكثير من الرجال 
أعذارا  ألنفسهم  اوجدوا  أو  الجهاد  عن  قعدوا  الذين 
الصادقين  حياة  النقشبندية  السادة  حياة  إن  جوفاء، 
وإن سيرتهم سيرة المجاهدين ومثلما رأينا فيما سبق 
عندما تبرعت النقشبنديات بحليهن في أحداث غزة لم 
تكن تلك صورة وحسب وال كانت مزايدة على احد 
حينها  أننا سمعنا  ، رغم  الجيش  من  استعراضا  وال 
يتساءل كيف  المرجفين وهو  الموسوسين  من بعض 
سيصل الذهب الى فلسطين مريدا بذلك أن يقلل من 
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شأنه ويشكك في صدقه ، وكأنه وجد ضالته كما ظن 
أبو جهل أنه وجد ضالته عندما قال رسول اهلل Ằ ليلة 
المقدس  بيت  الى  بي  أسري  لقد  والمعراج  اإلسراء 
 : قال  ؟  ظهرانينا  بين  أصبحت  ثم  جهل  ابو  قال   ،
نعم ، فقال ابو جهل : أتحدث قومك بما حدثتني إن 
دعوتهم إليك؟ فقال عليه الصالة والسالم : نعم . ثم 
دارت األيام وجاء اإلصدار الذي يعرض الذهب نفسه 
وهو بين أيدي الفلسطينيين وعلى مرأى ومسمع العالم 
الذي  الجيش  هذا  قدرات  من  واندهش  الكثير  فذهل 
يعمل أكثر مما يتكلم ، ويخفي أكثر مما يعلن ، ويكتم 
أكثر مما يبوح ، ويومها فرح المحب واغتاظ الحاسد 
والممزوجة  هذه  النقشبندية  مصداقية  وأمام  الحاقد. 

بهذه الشجاعة النادرة فإننا نتساءل؟
أليس غريبا أن ال نجد هذه العمليات في قنوات اإلعالم 
الرأي  مع  وأنها  حيادية  أنها  تزعم  التي  الفضائية 
والرأي اآلخر وخصوصا بعد ان جاوزت إصدارات 
آالف  تتضمن  والتي  إصدارا  التسعين  مجاهديهم 
العمليات ؟والالفت للنظر أن تقوم هذه القنوات بعرض 
بعض العمليات لفصائل محددة وتعرض صفحا عن 
عمليات جيش النقشبندية ، ربما هي ضغوط أميركية 
حيث إن جيش النقشبندية جيش كبير جدا وال يستطيع 
احد أن يزايد عليه إصداراته الجهادية ، والعدو يخشى 
من سعة هذ الجيش واتساع قاعدته الجماهيرية بشكل 
اكبر ، فسعى ويسعى الى حجبه عن اإلعالم ، ولكن 
هذا ليس مبررا الن تكون قنوات سجلت قصب السبق 
في اإلعالم العربي مستعدة الن تفقد مصداقيتها أمام 
جماهيرها وهي ما انفكت تحاول جاهدة أن تبني جدار 
الثقة بينها وبين عموم المشاهدين وال سيما المستهدفين 

منهم في سياستها وهم العرب والمسلمين. 
يا ترى هل من مصلحة أعداء  قائما  التساؤل  ويبقى 
األمة إخفاء جهد وجهاد النقشبندية ؟ أم هو ضرب من 
ضروب الخيانة والسياسة والمداهنة التي جل غاياتها 
أن تحفظ ما تبقى من ماء وجه الجيش األمريكي أمام 
النقشبندية  الذي أنزل به جيش رجال الطريقة  شعبه 
القوية  الضربات  أنواع  مختلف  ينزل  زال  وما 
للطائرات  إسقاط  من  المتنوعة  المستمرة  المتواصلة 
الى قنص الى زرع للعبوات الى هجوم بالصواريخ 
الى ضرب بالقنابل الحرارية الى تدريب على اقتحام 
القواعد والمطارات الى تصنيع وتطوير للسالح والى 
بات  إذن  عنها  نتكلم  كالتي  نوعية  نسائية  عمليات 

األمر واضحا في أن سياسة اإلعالم تجاه جيش رجال 
الطريقة النقشبندية بل قل لعبة اإلعالم غير المنصفة 
من  وتريد  المحتل  الغاصب  العدو  خدمة  في  تصب 
خالل ذلك أن تضيِّع الغاية الكبرى واالستحقاق األمثل 
وهو تحرير العراق والوقوف بوجه احتالله البغيض 
تفت  التي  العمليات  تعرض  َمن ال  فِلمصلحة  واال   ،
عضد الجيش األمريكي وتهلهل صورته وتهز سمعته 
يستحق  العراق  ؟إن  بخروجه  وتعجل  هيبته  وتسقط 
من اإلعالميين العرب والمسلمين أن يقوموا بواجبهم 
أنهم كانوا في  تجاهه وأن يسجلوا ألنفسهم وللتاريخ 
صف الشرفاء ال العمالء وأن يقوم اإلعالم بعرض 
البطوالت كي يشفوا بها صدور قوم مؤمنين ،  هذه 

هوالء األبطال من الرجال والنساء الذين باتوا يأتوننا 
خالل  من  إيمانهم  لقوة  وذلك  ؛  باألعاجيب  يوم  كل 
القوي  اهلل  من  واستمدادهم  اإليمانية  تربيتهم  حسن 
المتين وصحبتهم الصالحة وان على أجهزة اإلعالم 
بشكل عام وال سيما التي تزعم بأنها وطنية دينية أن 
تهيأ لنفسها الجواب أمام جماهيرها وشعوبها ومتابعيها 
ومحبيها عن السؤال الذي أثرناه آنفا وخصوصا عندما 

يأتي استحقاق المجاهدين الصابرين  
ما جوابكم لمن يقول لكم: لمصلحة َمن كنتم تخفون 
هذه الحقائق ؟ وفي صف من كنتم يومها تقفون ؟ ومن 

الذي كان يمنعكم من عرض هذه اإلصدارات ؟
واحسب ذلك يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه.
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حال المؤمن في السراء والضراء
اجملاهد 

االستاذ عمار الونداوي
بأن  راسخ  وإيمان  ثابتة  بعقيدة  حياته  المؤمن  يعيش 
الذي يجري عليه هو بتقدير اهلل سبحانه وتعالى وأن ما 
اصابه من شدة وفرج كله مقدر عليه فالمؤمن في حال 
الشدة يجب ان يكون صابرا محتسبا مفوضا أمره الى 
اهلل عز وجل وفي حال الفرج يكون حامدا هلل شاكرا 
له والذي جرى ويجري في هذه السنوات التي مرت 
تجلى  صعاب  من  رافقه  وما  احتالل  من  بلدنا  على 
فيها الصبر والتحمل واالحتساب وتفويض األمر إلى 
اهلل ألنه وحده سبحانه وتعالى الذي يكشف هذا البالء 

ويفرج الهم والغم .
يقول  الشريف  الحديث  ففي  خير  كله  امره  والمؤمن 
المصطفى Ằ )عجبت المر المؤمن امره كله خير ان 
اصابته  وان  اجر  بها  له  كان  فصبر  اصابته ضراء 
سراء فشكر كان له بها اجر وما ذلك اال للمؤمن( اي 
ان هذا يختص به المؤمن النه يؤمن بالقدر خيره وشره 

:  Ậ من اهلل وكما يقول االمام الشافعي

ياصاحب الهم ان الهم منفـرج    
ابشر بخير فان الفـــــــارج اهلل 

اهلل يحدث بعــــد العسر ميسرة
ال تجزعنَّ فـان الصانـــــــع اهلل 

فاذا ابتليت فثق باهلل وارض به
فان الذي يكشف البلوى هو اهلل 

واهلِل مالك غير اهلل من احــــــد
فحسبك اهلل في كــــــــل لك اهلل  

فعلى المؤمن في ايام الشدة والفرج ان يعمل بالذي كلف 
به ويترك النتائج على اهلل عز وجل قال تعالى Ềَوُقِل 
اْعَمُلوْا َفَسَيَرى اهلّلُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَنế"سورة 
الفرائض واجتناب  اداء  المؤمن  فالمطلوب من  التوبة" 
النواهي فيظفر بالنصر والتاييد والتمكين وهذا المعنى 

النقشبندية االبطال   فهمه جيشنا جيش رجال الطريقة 
فشمروا عن سواعدهم واخذوا يقاتلون الكافر المحتل 

المادية وترسانته  قوته  له من  يروج  بما  مبالين  غير 
العسكرية النهم متوكلون على اهلل عز وجل يعملون 
ما هو واجب عليهم من جهادهم للمحتل تاركين النتائج 
على رب العالمين على من بيده ملكوت كل شي هكذا 
لكي  عليه  بالواجب  وينشغل  يعمل  ان  للمؤمن  ينبغي 
االرض  وان  له  والعاقبة  تعالى  اهلل  برضوان  يحظى 
يرثها المؤمن الصالح كما يقول رب العزة جل جالله 
ُبوِر ِمن َبْعِد الذِّْكِر َأنَّ اأْلَْرَض َيِرُثَها  Ềَوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَّ
اِلُحوَن ế "سورة االنبياء" فهذا وعد من الخالق  ِعَباِدَي الصَّ
العظيم وتاكيد بان االنسان المؤمن الصالح العامل بما 
وان  يعمر هذه االرض  ان  الذي يصلح  به هو  كلف 

يؤدي الرسالة السماوية وينشر العدل واالمان . 
اما ما نراه اليوم من ظلم وجبروت ألدعياء العدل وحقوق 
االنسان ما هو اال بيان لحقيقة هؤالء وما يدعون به 
فانهم ومنهجهم مخالف لتعاليم االسالم وختاما فان الذي 
يصلح للعالم اجمع ولكي يعيش العالم بسالم هو اتباع 
شرع اهلل سبحانه وتعالى وال يصلح اخر هذه االمة اال 

بما صلح به اولها .
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الصقر النقشبندي يالحق العلج االمريكي
اجملاهد 

ابو قاسم الشمري
انها  وظنت  نيسان  في  العراق  الى  امريكا  دخلت 
انتصرت ولم تعلم ان بداية نهايتها قد حانت على يد 
ابطال  العروبة  ابطال  العراق  ابطال  االسالم  ابطال 
جيش رجال الطريقة النقشبندية االشاوس احد فصائل 
االيام  هاهي  نعم   ، والتحرير  للجهاد  العليا  القيادة 
تشهد البطال جيش  كلها  والزمن واالرض  والتاريخ 
رجال الطريقة النقشبندية االفذاذ وصنيعهم وما حققوه 
من انتصارات شهدت لهم بها الدنيا من اقصاها الى 
العقيدة  ينشرون  ودعاة  عبادا  كانوا  فبعدما   ، اقصاها 
الخلق  الرفيع من حسن  الصحيحة والخلق االسالمي 
وطيب المعاملة وسالمة الذوق وتعليم المسلمين امور 
الذكر في  الشرعية واقامة حلقات  العلوم  دينهم بنشر 
Ằ المصطفى  النبي  سنن  واحياء  والتكايا  المساجد 
والسيما تلك السنن التي اندثرت بين الناس ، برزوا في 
الساحة الجهادية بسواعد االبطال يرددون بين الناس 
حي على الجهاد ، والتفوا حول قيادتهم الحكيمة الصابرة 
العليا  القيادة  للبالد  الشرعية  القيادة  المجاهدة  المؤمنة 
للجهاد والتحرير ، مجددين البيعة والوالء والجهاد حتى 
النصر أو الشهادة ، وقد قارعوا المحتل منذ اول ايام 
العدوان على العراق وصار دورهم بارزا على الساحة 
اكثر بعد احتالل العراق ، فانبهر الناس بحسن صنيعهم 
وقوة بأسهم وصدق عزيمتهم كيف ال وهم احفاد اولئك 
ومالزمة  والصالح  بالزهد  عرفوا  الذين  من  االوائل 
الثغور امثال عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب و 
ابو ذر الغفاري Ẳ والشيخ محمد بهاء الدين النقشبند 
وعبد القادر الكيالني وعبد الجبار الراوي  النقشبندي 
رحمهم اهلل اجمعين ، امتثلوا لقول اهلل تعالى  Ề َوَأِعدُّوْا 
ُتْرِهُبوَن  اْلَخْيِل  َباِط  رِّ َوِمن  ٍة  ُقوَّ مِّن  اْسَتَطْعُتم  ا  مَّ َلُهم 
ُكْم َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم اَل َتْعَلُموَنُهُم  ِبِه َعْدوَّ اهللِّ َوَعُدوَّ
الناسفة  العبوات  فصنعوا  األنفال"  "سورة   ế َيْعَلُمُهْم  اهللُّ 
البينة والسديد وطوروها وقذفوا بها  والصواريخ من 

اعداءهم فصارت على اعدائهم ببركة صدقهم كحجارة 
من سجيل ، وامتثلوا لقول اهلل تعالى Ề َوَما ُتنِفُقوْا ِمن 
َشْيٍء ِفي َسِبيِل اهللِّ ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأنُتْم اَل ُتْظَلُموَن ế "سورة 
وتبرعوا  تعالى  هلل  سبيل  في  اموالهم  فانفقوا  األنفال"، 
بالغالي والنفيس وبكل ما يملكون الدامة عجلة الجهاد 
فتحصل لهم فضيلتان فضيلة الجهاد بالمال وفضيلة 
الجهاد بالنفس ، وابى حتى من اصابه الضرر منهم 
بعوق إال الجهاد معهم في الساحة ، فجعلوا العلوج 
يجرون  وهم  منهزمين  باكين  يصرخون  االمريكان 
من  اجيرونا  انقذونا  وينادون  والعار  الخزي  اذيال 

الصقر النقشبندي العمالق . 
فلله دركم ايها االحباب األخيار المخلصين يا ابطال 
اتوسل  اني  اللهم   ، النقشبندية  الطريقة  جيش رجال 

اليك بجاه نبينا وسيدنا محمد وبصحابته وآله وبأهل 
بدر الكرام واتوسل اليك بجاه جيش رجال الطريقة 
النقشبندية النجباء والتجأ اليك بأسمائهم فردا فردا ان 
تلحقني بركبهم وتقبلني معهم وتنصر العراق بهم ، 
أجلك  كلمتك وسهروا من  وأعلوا  دينك  فقد نصروا 
اهلل  وصلى  لك  واموالهم  وارواحهم  مهجهم  وبذلوا 

على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم .
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم االنبياء والمرسلين اما بعد : 
فلقد أكرم اهلل التابعين رحمهم اهلل بكرامات كثيرة جدا ، نذكر منها : 

المعسكر على دجلة، وهي ترمي  الخوالني رحمه اهلل مشى هو ومن معه من  أبا مسلم  أن 
بالخشب من مدها، ثم التفت إلى أصحابه فقال: تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو اهلل عز 
وجل فيه؟ فقال بعضهم: فقدت مخالة، فقال: اتبعني، فتبعته فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها.  
وعندما ادعى األسود العنسي النبوة، قال له: أتشهد أني رسول اهلل؟ قال: ما أسمع، قال: أتشهد 
أن محمد رسول اهلل؟ قال: نعم، فأمر بنار فألقي فيها، فوجدوه قائما يصلي فيها، وقد صارت 
عليه بردا وسالما.  وقدم المدينة بعد موت النبي Ằ فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق 
Ậ ، وقال: الحمد هلل الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد Ằ من فعل به كما فعل بإبراهيم 
خليل اهلل، ووضعت له جاريته السم في طعامه فلم يضره، وخببت امرأة عليه زوجته، فدعا 

عليها فعميت وجاءت وتابت، فدعا لها فرد اهلل عليها بصرها. 
ومن كرامات عمر بن عبد قيس Ắ كان يأخذ عطاءه ألفي درهم في كمه، وما يلقاه سائل 
في طريقه أال أعطاه بغير عدد، ثم يجيء إلى بيته فال يتغير عددها وال وزنها، ومر بقافلة قد 
حبسهم األسد، فجاء حتى مس بثيابه األسد، ثم وضع رجله على عنقه وقال: إنما أنت كلب من 
كالب الرحمن،وإني أستحيي من اهلل أن أخاف شيئا غيره، ومرت القافلة، ودعا اهلل تعالى أن 
يهون عليه الطهور في الشتاء، فكان يؤتى بالماء له بخار، ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان 

وهو في الصالة، فلم يقدر عليه.  
ومن كرامات صلة بن أشيم Ắ مات فرس له وهو في الغزو، فقال: اللهم ال تجعل لمخلوق 
علي منة، ودعا اهلل عز وجل فأحيا له فرسه، فلما وصل إلى بيته قال: يا بني خذ سرج الفرس 
فإنه عارية ، وأخذ سرجه فمات الفرس.  وجاع مرة باألهواز، فدعا اهلل عز وجل واستطعمه، 
فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير، فأكل التمر، وبقي الثوب عند زوجته زمانا.  وجاءه 
األسد وهو يصلي في غيضه بالليل، فلما سلم قال له: اطلب الرزق من غير هذا الموضع، 

فولى األسد وله زئير. 
ومن كرامات سعيد ين المسيب Ắ كان في أيام الحرة يسمع األذان من قبر رسول اهلل Ằ في 
أوقات الصلوات، وكان المسجد قد خال، فلم يبق غيره. ومن كرمات أويس القرني Ắ لما مات 
وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل، ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة، فدفنوه 

فيه وكفنوه، في تلك األثواب. 
ومن كرامات مطرف بن الشخير Ắ كان إذا دخل بيته سبحت معه آنيته، وكان هو وصاحب 

له يسيران في ظلمة، فأضاء لهما طرف السوط . 
 ومن كرامات األحنف بن قيس Ắ لما مات وقعت قلنسوة رجل في قبره، فأهوى ليأخذها 
فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر . والعجب من ذلك فان الفاعل هو اهلل تعالى يفعل ما يشاء 
اكراما الحبابه واوليائه وما كان معجزة لنبي جاز ان تكون كرامة لولي فهذه امة سيدها وحبيبها 

وشفيعها هو محمد رسول اهلل Ằ وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

من كرامات التابعني

العدد احلادي والثالثون 



عرب وعظات 

إسرتاحة جماهد
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ال يجتمعان 
في قلب أبدا

Ắ:الزهد  حنبل  بن  أمحد  األمام  قال 
: أوجه  ثالثة  على 

العوام  زهد  وهو  احلرام  1.ترك 
زهد  وهو  احلالل  من  الفضول  2.وترك 

اخلواص
وهو  اهلل  عن  العبد  يشغل  ما  3.وترك 

العارفني زهد 

بالنا ندعو فال  قيل إلبراهيم بن أدهم : ما 
فلم  اهلل  عرفتم  ألنكم   : قال  لنا  يستجاب 
تطيعوه ، وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته 
وأكلتم   ، به  تعملوا  فلم  القرآن  وعرفتم   ،
وعرفتم   ، شكرها  تؤدوا  فلم  اهلل  نعم 
فلم  النار  وعرفتم   ، تطلبوها  فلم  اجلنة 
تهربوا منها،وعرفتم الشيطان فلم حتاربوه 
ووافقتموه ، وعرفتم املوت فلم تستعدوا له 
وتركتم   ، تعتربوا  فلم  األموات  ودفنتم   ،

عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس.

ال يجتمع حب اهلل و مواالة الظالمين
 في قلب عالم أبدا .

وال يجتمع حب الدين و مواالة المفسدين 
في قلب داعية أبدا .

وال يجتمع حب الحق و مواالة المبطلين 
في قلب مخلص أبدا .

وال يجتمع حب الرسول Ằ و مواالة 
أعدائه في قلب مسلم أبدا .

إبن أدهم واستجابة الدعاء

من     وصايا الزهد
من وصايا 

Ắ معروف الكرخي

 Ắ قال رجل لمعروف الكرخي 
أوصني قال : 

توكل على اهلل حتى يكون 
جليسك وأنيسك وموضع شكواك 
وأكثر ذكر الموت حتى ال يكون 
لك جليس غيره ، وأن الناس 
ال ينفعونك وال يضرونك 

  وال يعطونك وال يمنعونك 

العدد احلادي والثالثون 



الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على حبيبنا محمد 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد 
: فان االعجاز العلمي الذي توصل اليه العالم هذا اليوم 
وهم مبهورون به ويقفون عليه متفكرين ومندهشين ، قد 
تكلم القران عنه  وبينه رسول اهلل Ằ منذ اكثر من الف 
واربعمائة سنة ومن هذه االعجازات في جسم االنسان :

1. االعجاز العلمي في تحديد مدة الحمل – ستة أشهر 
الحمل وهي ستة  مدة  بتقرير  الطب  القران  لقد سبق   -:
ْيَنا اإلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه  اشهر ،وذلك في قوله تعالى Ề َوَوصَّ
ُه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها َوَحْمُلُه َوِفَصاُلُه  ِإْحَساًنا َحَمَلْتُه ُأمُّ

ْيَنا  َثالُثوَن َشْهًرا ế "سورة االحقاف"، وقوله تعالى  Ề َوَوصَّ
َوِفَصاُلُه ِفي  َوْهٍن  َوْهًنا َعَلى  ُه  ُأمُّ َحَمَلْتُه  ِبَواِلَدْيِه  اإلْنَساَن 
َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصير ế "سورة البقرة"، 
َحْوَلْيِن  َأْواَلَدُهنَّ  ُيْرِضْعَن  َواْلَواِلَداُت   Ề تعالى  وقوله 
فأذا  البقرة"   "سورة   ế َضاَعَة  الرَّ ُيِتمَّ  َأْن  َأَراَد  ِلَمْن  َكاِمَلْيِن 
حذفنا مدة الرضاعة  الكاملة وهي )24(شهرًا من ثالثين 
شهرا ،التي هي مدة الحمل واالرضاع معا ،فإذن يبقى 
ستة اشهر للحمل وهي مدة الحمل يمكن للجنين ان يبقى 
للحمل  مدة  اقل  ان  الطب  اقر  وقد  بتمامها.  ولد  اذا  حيا 
يمكن ان يبقى بعدها الجنين حيا،اذا ولد بتمامها هي ستة 

غير  فيها  والجنين  اسقاطا  تسمى  قبلها  والوالدة  اشهر 
قابل للبقاء حيا والوالدة بعدها وقبل تمام الحمل لتسعة 
مبكرة  الوالدة  او  خدجا  يسمى  يوما   )270( او  اشهر 
بعناية  يوصي  الطب  لكن  حيا  للبقاء  قابل  والخدج   ،

خاصة به. 
قال   -: الهضمي  الجهاز  في  العلمي  االعجاز   .2
تعالى  Ề َوِفي األْرِض آَياٌت ِلْلُموِقِنيَن َوِفي َأْنُفِسُكْم َأَفال 
Ềَسُنِريِهْم  تعالى   وقال   ، الذاريات"  "سورة   ế ُتْبِصُروَن  
اْلَحقُّ  َأنَُّه  َلُهْم  َيَتَبيََّن  َحتَّى  َأْنُفِسِهْم  َوِفي  اآلَفاِق  ِفي  آَياِتَنا 
"سورة   ếَشِهيٌد َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلى  َأنَُّه  ِبَربَِّك  َيْكِف  َأَوَلْم 
ينطوي  ما  الى  االنسان  االيات  هذه  توجه   ، فصلت" 
البينات التي ال تنتهي ،كما تشير  عليه َخلُقه من االيات 
بان اهلل سبحانه وتعالى سببها للناس جلية واضحة حتى 
يتبين لهم انه الحق فلنحاول طرق ابواب هذا العالم المعقد 
وسبر أعماقه بكل خشوع لعلنا نعيش في ظل هذه اآليات 

القرآنية التي تجعل الحليم حيرانا :
• في المعدة يوجد )35( مليون غدة معقدة التركيب ألجل 
اإلفراز أما الخاليا الجدارية التي تفرز حمض كلور الماء 

فتقدر بمليار خلية .
• في مخاطية الفم يوجد ) 500000( خلية تعوض فورًا 

و ذلك كل خمسة دقائق .
• يوجد في اللسان )900( خلية درقية لتمييز الطعم الحلو 

و الحامض و المر و المالح .
• لو وضعت الكريات الحمر لجسم واحد بجانب بعضها 
نعيش  التي  األرضية  بالكرة  ألحاطت  واحد  صف  في 
عليها )5-6( مرات وعددها 5ماليين كريه حمراء في 
دم حمراء  ، وتحوي كل كريه  الدم  ملم مكعب من  كل 
)1500( دورة دموية بشكل وسطي كل يوم تقطع خاللها 

)1150( كم في عروق البدن .
• القلب هو مضغة الحياة التي التكل عن العمل ، عدد 
وينبض  الواحدة  الدقيقة  في  60-80(ضخة   ( ضرباته 
خاللها  يضخ   ، مرة   )100000( على  يزيد  ما  يوميا 
)8000( لترًا من الدم وحوالي )56( مليون جالون على 
مدى حياة االنسان ، ترى هل يستطيع محرك آخر القيام 
بمثل هذا العمل الشاق لمثل تلك الفترة الطويلة  ؟! سبحان 

اهلل العظيم !

َوِف أَنُفِسُكْم َأَفَل ُتْبِصُروَن 
اجملاهد 

الدكتور حممد القيسي 

تقنيات وعلوم
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لنقشبندي ا جيُش  نحُن 
نمضي لعِز  ا دروِب  في 
ٍة ب��ا ُأ م��ن  جيٌش  نحُن 
ٍة ُطغا م��ن  منا  َهَز ك��م 
ُنجاهد ِص��رن��ا  ه��ك��ذا 
ل��د ف��ه��َو ش��ي��ٌخ وه��َو وا
ُنقاتل ِص��رن��ا  ُك��لُّ��ن��ا 
عاِجل لنصُر  ا شيخي  قاَل 
ِش��ي��د َر ش��ي��ٌخ  شيُخنا 
عيد ِم  ل��أي��ت��ا ف��ه��َو 
ِعلُج ل��َي��وَم  ا ي��ُظ��ُن  ال 
ُد ح��ُج ن��ا ب���غ���دا ع��ن��َد
َنصُمد لموِت  ا ِر  ِغَما في 
َح��د َت��َو فيَنا  َش��ع��ُب��َن��ا 
َصبرًا لمجِد  ا َق  ي��اع��را
ِتْبرًا مُل  لرَّ ا َر  صا فيَك 
هِبي ل��ع��ِز  ا َح  ري���ا ي��ا 

ِب��ي  ْر َد ُء  ل��َع��ْل��َي��ا ن��ا ا َف��َأ

ئرين لثا ا جيُش  نحُن 
لمعتدين ا ُب  ن��ه��ا ال 
ِة ن��ح��ُن رم���ٌز ل��ل��ح��ي��ا
لكافرين ا َح��رَن��ا  َد ك��م 
ئد قا ن��ع��َم  لُنعيمي  وا
لُمخلِصين ا رم��ُز  وه��َو 
َذل َتَخا َق��ْد  َم��ْن  ِبنا  ما
ق���وُل���ُه ح���ٌق ُم��ب��ي��ن
َسديد ٍي  رأ ذو  وه���َو 
لَدفين ا لُحزَن  ا َيمَحُق 
ّن�����ُه م��ن��ا َس��َي��ْن��ُج إ
ُمسرعين ِجئَنا  ِحيَن 
َنَحِصد لكفِر  ا ورؤوُس 
ق��ي��ن ِد م��ذ رآَن����ا َص��ا
َيَبرأ َس��وَف  َج��رٍح  ُك��ُل 
ل��ُم��ْؤم��ن��ي��ن َم���اَذ ا ي���ا
بي َغْر َنْحَو  قي  َشْر َنْحَو 
ِنين لسِّ ا آالِف  ُم��ْن��ُذ  

الشاعر
أبو مجال النقشبندي

نحن جيش الثائرين

قصائد اجملاهدين
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